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บทที่  4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การพัฒนาบทเรียนบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง 

Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูศึกษาคนควาได

ดําเนินการดังขั้นตอไปนี้ 

 

ตอนที่ 1 ผลการสรางและหาประสิทธิภาพ ของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดย

ใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2  

ตอนที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใช

วิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 

ตอนที่ 3  ผลความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดย

ใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดย 
               ใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003  

               สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

 

             ในการสรางบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชวิธกีารเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง 

Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2  ผูศึกษาคนควานําเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้
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สวนที่ 1 ผลการสรางการพัฒนาบทเรียนบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชวิธีการ

เพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผู

ศึกษาคนควาไดดําเนินการดังขั้นตอไปนี้  ดังนี้ 

การสรางการพัฒนาบทเรียนบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชวิธีการเพื่อนชวย

เพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 ผูศึกษาไดทําตามขั้นตอนการสรางตามรูปแบบ

ของ Model ทฤษฎีของซีล (Seels, 1990) ดังนี้คือ 

1.  ขั้นการวิเคราะห (Analysis) แบงออกเปนการวิเคราะหปญหา จากประสบการณ 

ของผูศึกษาคนควาในรายวิชาคอมพิวเตอร  โดยเฉพาะเรื่องโปรแกรมตาง ๆ พบวาผูเรียนยังขาด

ทักษะความชํานาญ และความเขาใจในการเรียน หลังจากที่วิเคราะหปญหาแลว ผูศึกษาคนควาได

วิเคราะหผูเรียนวาผูเรียนมีความรูความสามารถ และพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอรดานโปรแกรม

ตาง ๆ มากนอยเพียงใด เพื่อจะนําไปพิจารณาในการออกแบบการสรางบทเรียนตอไป ผูศึกษา

คนควาก็ไดไปศึกษาโครงสรางรายวิชาคอมพิวเตอร หนังสือ ตํารา เอกสารตาง ๆ และคําแนะนํา

จากครูผูสอนที่เกี่ยวกับโปรแกรม PowerPoint เพื่อกําหนดเนื้อหาใหสัมพันธระหวางวัตถุประสงค

การเรียนรูกับเนื้อหาสาระวิชา และความรูความสามารถของผูเรียน เรียงลําดับจากเนื้อหาวิชาจาก

งายไปยาก เพื่อใชในเก็บรวบรวมขอมูลมาสรางบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

2. ขั้นการออกแบบ (Design)  โดยแบงออกเปนการออกแบบบทเรียนและรูปแบบใน 

การสอน โดยเนนการใชประโยชนของเครือขายใหสูงสุด และเหมาะสม สามารถเชื่อมโยง

แหลงขอมูลที่สนับสนุนเนื้อหาหลักที่สราง ซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ เชน หนาหลัก คําแนะนํา

บทเรียน คําอธิบายรายวิชา เปนตน, การออกแบบหนาจอภาพไดนําแนวทางการออกแบบเว็บเพจ

ของกิดานันท มลิทอง และจิตเกษม พัฒนาศิริ มาเปนแนวทางในการออกแบบ ซึ่งไดแนวทางดังนี้

ขนาดของเว็บไมใหญเกินไป, กําหนดความยาวของหนาใหสั้น  ความยาวของขอความในหนาอยู

สั้นและทันสมัย, ใชงานงาย เปนตน ผูศึกษาไดนําแนวทางมาออกแบบบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

3. ขั้นพัฒนา (Development)  โดยที่ผูศึกษาคนควาไดสรางบทเรียนตามที่ออกแบบไว 

โดยใชโปรแกรม Dreamweaver 8 และ PowerPoint 2003 ในการออกแบบบทเรียน และไดนํา

บทเรียนที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและใหคําแนะนํา  นําบทเรียนไป

ปรับปรุงแกไข และนําเสนอผูเชี่ยวชาญและประเมินบทเรียน และนําบทเรียนไปหาประสิทธิภาพ  

โดยทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมเล็ก 3 คนกอน เพื่อตรวจสอบหาความเหมาะสมของเนื้อหา โดยมี

ขอบกพรองคือผูศึกษานําคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาใหมีเนื้อหามากขึ้น และ
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เพิ่มเติมรายละเอียดของเนื้อหามากขึ้น  ผูศึกษาไดคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง ครั้งที่ 2 

ทดลองกลุมยอย 9 คน เพื่อทดสอบหาขอบกพรองอีกครั้ง โดยสังเกตการณใชบทเรียนทั้งในสวนที่

แกไปครั้งที่แลว ปญหาอุปสรรค ในการใชบทเรียนเพื่อนําขอบกพรองมาแกไปและปรับปรุง ครั้งที่ 3  

ทดลองกลุมใหญ 30 ทดลองกลุมใหญ 30 คนเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตตามเกณฑ 80/80 โดยจัดใหผูเรียนเรียนเหมือนจริง  จัดผูเรียนเกงและออนคละกันไป

ทําแบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน ในแตละหนวย ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนและ

นําผลรวมคะแนนไปหาประสิทธิภาพ 

4.  ขั้นนําไปใช (Implementation)  ผูศึกษาคนควานําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 ใชกับกลุมตัวอยาง 30 คน 

สอนจํานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง มีการชี้แจง จัดกลุม และทําแบบสอบกอนเรียน ระหวางเรียน 

และหลังเรียน และใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) โดยประเมินจากแบบทดสอบระหวางเรียน และ 

แบบทดสอบหลังเรียน ผลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนของผูเรียนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน และดานความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

สวนที่ 2  ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนบทเรียนบนเครือขาอินเทอรเน็ต  

โดยใชวิธกีารเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003  

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพ บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ โดยวิธีเพื่อน 

             ชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

            จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่มีตอบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต โดยวิธเีพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003   

               สวนที่ 1 ดานสวนนําของบทเรียนอยูในระดับคุณภาพมากที่สุด ( =4.70)  และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับคุณภาพ 2 ระดับ คือ ระดับคุณภาพมากที่สุด จํานวน 4 รายการ

ไดแก เหมาะสมและสอดคลอง ( 4.7) ระบุวัตถุประสงคชัดเจน ( =4.7)  เมนูหลักมีความชัดเจน 

สื่อกับเนื้อหา ( =5.0 ) มีคําแนะนําในการใชงาน ( =5.0) และระดับคุณภาพมาก จํานวน 1 

รายการ ไดแก การเราความสนใจของนักเรียน ( =4.3 ) 
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            จากตารางที่ 2  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่มีตอบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต โดยวิธเีพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003   

              สวนที่ 2 เนื้อหาสาระของบทเรียนอยูในระดับคณุภาพดีมากที่สุด ( =4.9) แบงออก 

เปน 2 ดาน คือ  

1.  ดานเนื้อหา มีระดบัคุณภาพมากที่สุด จํานวน 7 รายการ ไดแก มีความถูก 

ตองตามหลักวิชา ( =5.0) สอดคลองกับการประยุกตใชในการเรียนการสอน ( =5.0)  

มีความสัมพันธตอเนื่อง ( =5.0 ) มีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน ( =5.0) ความยาว 

ของการนําเสนอแตละหนวยเหมาะสม ( =5.0) สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการนําเสนอ  

( =4.7) เนื้อหามกีารปรับปรุงใหเหมาะสมกบัสถานการณ ( =4.7) 

2. ดานการใชภาษา มีระดับคุณภาพมากที่สุดจํานวน 3 รายการ ไดแก สื่อ 

ความหมายไดชัดเจน ( =5.0) ภาษาที่ใชมีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน ( =5.0) การ 

ใชภาษาถูกตองเหมาะสมตามหลักภาษา ( =4.7) 

               สวนที่ 3 สวนการประเมินการเรยีนรูอยูในระดบัคุณภาพมาก ( =4.86) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับคุณภาพมากที่สุด จํานวน 5 รายการ ไดแก สอดคลองกับ 

เนื้อหาและวัตถปุระสงค ( =5.0) มีความยากงายและเหมาะสม ( =5.0) มีรูปแบบหลาก 

หลายและปริมาณเพียงพอที่จะทําใหเกดิการเรยีนรู ( =4.7) นักเรียนสามารถตรวจสอบ 

ความเขาใจบทเรียนของตนเองได ( =5.0) สงเสริมทักษะการคิดการประยุกตได ( =4.7) 

นักเรยีนสามารถตรวจสอบความเขาใจบทเรียนของตนเองได ( =5.0) 

                ดังนั้นความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญที่มีตอคณุภาพบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

โดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา 

ปที่ 2 สรุปไดดังนี ้

                ดังนั้นความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญที่มีตอคณุภาพบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดย

วิธีเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปที่ 2 อยูในคณุภาพมากที่สุด ( =4.65) 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพ บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ โดยวิธีเพื่อน 
              ชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 โดยผูเชี่ยวชาญ 
              ดานออกแบบและพัฒนา 

  

            จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบที่มตีอบทเรยีนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003  

               สวนที่ 1 ดานสวนนําของบทเรียนอยูในคุณภาพมากที่สุด (Χ =4.8) และเมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา มีระดับคุณภาพ 2 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด จํานวน 4 รายการ ไดแก เหมาะสม

และสอดคลอง ( =4.7) ระบุวัตถุประสงคชัดเจน ( =5.0) เมนูหลักมีความชัดเจน สื่อกับเนื้อหา 

( =5.0) มีคําแนะนําในการใชงาน ( =5.0) และระดับคุณภาพมาก จํานวน 1  รายการ ไดแก 

การเราความสนใจของนักเรียน ( =4.3)  

              สวนที่ 2 เนื้อหาสาระของบทเรียนอยูในระดับคุณภาพมากที่สุด ( =4.8) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา มีระดับคุณภาพ 2 ระดับคือ ระดับมากที่สุด จํานวน 9 รายการ คือ สอดคลองกับ

เนื้อหา ( =5.0) มีความยาวซับซอนและเหมาะสม ( =4.7) มีกลยุทธในการถายทอดเนื้อหา

เหมาะสมและนาสนใจ ( =5.0) การออกแบบหนาจอเหมาะสมงายตอการใชงาน การควบคุม

เสนทางเดินของบทเรียนชัดเจน (Navigation) ( =5.0) ภาพกราฟกเหมาะสมชัดเจนสอดคลอง

กับเนื้อหาและมีความสวยงาม ( =5.0) มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและสรางภาพ  

( =5.0) คุณภาพในการใชเสียงประกอบบทเรียนเหมาะสมกับระดับนักเรียน ( =4.7) ยืดหยุน

ไดและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ( =4.7 ) มีลักษณะและขนาดของสี ตัวอักษร 

ชัดเจนสวยงาม อานงายการออกแบบกราฟก/ภาพเคลื่อนไหว สอดคลอง ( =5.0)  และระดับ

คุณภาพมาก จํานวน 2 รายการ ไดแก ดานการออกแบบดวยระบบตรรกะที่ดีมีความสัมพันธ

ตอเนื่องกัน ( =4.3) พัฒนาความคิดสรางสรรค ( =4.3) 

              สวนที่ 3 ดานปฏิสัมพันธและการใหผลยอนกลับ อยูในระดับมากที่สุด  

( =4.9) เมื่อพิจารณา เปนรายขอพบวา มีระดับคุณภาพมากที่สุด จํานวน 5 รายการ ไดแก 

ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงายสะดวก ไมกอใหเกิดความสับสนของ เสนทางเดินโปรแกรม

และสามารถยอนกับไปยังจุดตาง ๆ ไดงาย ( =5.0) ใหมีการควบคุมทิศทาง ความชาความเร็ว

ของบทเรียน ( =5.0) เสริมแรงใหชวยเหลือเหมาะสมตามความจําเปน (  =5.0) มีขอมูล

ปอนกลับที่เอื้อใหนักเรียนไดวิเคราะหและแกปญหา ( =5.0) มีความเหมาะสมของรูปแบบ

ปฏิสัมพันธ (การพิมพ การใชเมาส) ( =4.7) ใหมีการควบคุมทิศทาง ความชาความเร็วของ

บทเรียน ( =5.0) 
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              สวนที่ 4 ดานคุณลักษณะของบทเรียนบนเครือขาย อยูในระดับมากที่สุด ( =4.9) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับคุณภาพมากที่สุด จํานวน 10 รายการ ไดแก ออกแบบเหมาะสม

กับนักเรียน ( =5.0) มีความเรียบงายสม่ําเสมอ แตไมนาเบื่อ ( =5.0) มีการใหขอมูลยอนกลับ

กับนักเรียน ( =5.0)  มีการแบงสาระในเว็บเพจ แตละหนาอยางเหมาะสม ( =5.0) มีระบบการ

ใชงานถูกตอง ( =5.0) คุณภาพในการใชเสียงประกอบบทเรียนเหมาะสมชัดเจน ( =5.0) การ

ออกแบบกราฟกสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาและนาสนใจชวนคิดและนาติดตาม ( =4.7) ทํา

หนาจอภาพใหสามารถแสดงสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีความหมายและคุมคา ( =5.0) ใชขอความที่เปน

ทางบวกสามารถสื่อไปสูการกระทําไดโดยหลีกเลี่ยงขอความที่รูกันเฉพาะกลุมคนบางคนหรือ

เครื่องหมายทําใหสับสน หรือคํายอที่ไมสื่อความหมาย ( =5.0) จัดหนาจอภาพไดเหมาะสม นา

อาน และใชตอไปยังเว็บเพจหนาตอไปมากกวาที่จะเลื่อนหนาจอไปทางขวามือ ( =5.0) 

 ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญที่มีตอคณุภาพดานการออกแบบ บทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับ

นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทั้ง 4 สวน ไดแก 

 ดังนั้นความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มตีอคุณภาพบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต โดยวิธเีพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรยีนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในคุณภาพมากที่สดุ ( =4.9) 

 

ตารางท่ี 4 การหาคาเฉลีย่และคารอยละ (E1/E2) ของกลุมทดลอง 9 คน 
 

  (N=30)   

 

 

รายการ 

คะแนนเฉลี่ย(E1) จากการ

ทดสอบระหวางเรยีน 

 (20 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย(E2) จากการ

ทดสอบระหวางเรยีน  

(20 คะแนน) 

 

รอยละ 

(E1/E2) 

  คะแนนเฉลี่ย รอยละ คะแนนเฉลี่ย รอยละ 

หนวยที่ 1, หนวยที่ 2,  

หนวยที่ 3, หนวยที่ 4 
32.67 81.67 33.33 83.61 81.67/83.61 

 

               จากตารางที่ 4 พบวาคะแนนเฉลีย่ของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนมี

คะแนนเฉลี่ย 32.67 คิดเปนรอยละ (E1) 81.67 คะแนนเฉลี่ยของนักเรยีนจากการทําแบบทดสอบ
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หลังเรียนมีคะแนนเฉลีย่ 33.33 คิดเปนรอยละ (E2) 83.61 ดังนั้นบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

โดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา 

ปที่ 2 ที่ผูศึกษาคนควาพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) 81.67/83.61 สอดคลองกับเกณฑ 

ที่กําหนดไว 

               นําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธเีพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office 

PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 ไปทดลองกับนักเรียนจํานวน 30 คน เพื่อ

หาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ซึ่งมีรายละเอียดของการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ (รายละเอียด

ภาคผนวก ค) 
 

ตารางท่ี 5 การหาคาเฉลี่ยและคารอยละ (E1/E2) ของกลุมทดลอง 30 คน 

 

  (N=30)   

 

 

รายการ 

คะแนนเฉลี่ย(E1) จากการ

ทดสอบระหวางเรยีน 

 (20 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย(E2) จาก 

การทดสอบระหวางเรียน  

(20 คะแนน) 

 

รอยละ  

(E1/E2) 

  คะแนนเฉลี่ย รอยละ คะแนนเฉลี่ย รอยละ 

หนวยที่ 1, หนวยที่ 2,  

หนวยที่ 3, หนวยที่ 4 
81.17 32.47 83.75 33.50 81.17/83.75 

            

               จากตาราง 5 การวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา คะแนนจากการทดสอบระหวางเรียน จํานวน 5 หนวยการเรียนรูเปนดังนี้ 

               รวมคะแนนเฉลี่ย (E1) = 32.47 คิดเปนรอยละ 81.17 

               และคะแนนหลังเรียน (E2) = 33.50  คิดเปนรอยละ 83.75 

แสดงใหเห็นวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) = 81.17/83.75 โดยนํามาเปรียบเทียบเกณฑ

มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ แสดงคาไดดังนี้ 81.17/83.67 > 80/80 

              ดังนั้นสามารถสรุปไดวา บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน 

เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มีประสิทธิภาพ

เปนไปตามเกณฑ สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อเปนสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนได 
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ขั้นตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
               โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับ 
               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

               ในการวิเคราะหผลการทดลองใชกับนักเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพื่อน

ชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ผูศึกษา

คนควาเสนอผลการวิเคราะห  ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบกอนเรียน 

              และหลังเรียน 
 

การทดสอบ N   S.D. t 

กอนเรียน 30 32.47 0.94 
10.18* 

หลังเรียน 30 33.50 1.04 

 

           จากตาราง 6 จะเหน็วาคา t จากการคํานวณมีคามากกวาคา t จากตารางคือ 10.18   

แสดงวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีเ่รียนดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ โดยวิธีการ

เพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

สูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ขั้นตอนที่ 3  ผลความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนบนเครือขาย 

                อินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint  
                2003 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   
 

           ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการ

เพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 

 

ตารางท่ี 7  แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

              โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003  
              สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   
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รายการ   S.D. ระดับคุณภาพ 

1. การมีบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตในรายวิชานี ้

    ทําใหบทเรียนมีความนาสนใจและนาเรียน 

 

4.50 

 

0.50 

 

มากที่สุด 

2. การเรียน เรื่อง การใชโปรแกรม PowerPoint   

    สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

4.56 

 

0.50 

 

มากที่สุด 

3. บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหเรียนรูได  

    มากกวาตําราเรียนธรรมดา 

4. นักเรียนสามารถเรียนดวยบทเรยีนเครือขาย 

    อินเทอรเน็ตนอกเหนือจากเวลาเรียนในชั้นเรียนได 

5. นักเรียนสามารถเรียนบทเรียนบนเครือขาย 

    อินเทอรเน็ตไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที ่

6. ภาพประกอบบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตชวย 

    ใหนักเรียนมคีวามเขาใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น 

7. นักเรียนรูสกึสนุกเมื่อไดเรียนบทเรียนบนเครือขาย 

    อินเทอรเน็ต เรื่อง การใชโปรแกรม PowerPoint 

8. นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนไดทนัทใีนบทเรยีน 

    บนเครือขายอินเทอรเนต็ 

9. กิจกรรมการเรยีนรูโดยวิธกีารเพื่อนชวยเพื่อนสงเสริม 

   ใหผูเรียนไดมีการชวยเหลือกันระหวางเพื่อนในวัย 

   เดียวกัน 

10. กิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน 

      สงเสริมใหผูเรยีนไดมีความรูความเขาใจในบทเรยีน 

      มากขึ้น 

11. กิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน 

      สงเสริมใหผูเรยีนไดใชเสริมสรางกําลังใจแกเพื่อน 

      ในกลุมใหเกิดการพัฒนาตนเอง 

 

4.50 

 

4.76 

 

4.56 

 

4.53 

 

4.76 

 

4.36 

 

 

4.46 

 

 

4.23 

 

 

4.70 

 

0.50 

 

0.43 

 

0.50 

 

0.50 

 

0.43 

 

0.49 

 

 

0.50 

 

 

0.50 

 

 

0.46 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 
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รายการ   S.D. ระดับคุณภาพ 

12. กิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน 

      สงเสริมใหผูเรยีนไดมีการพูดคุย อภิปราย ให 

      คําแนะนํา และชวยเหลือใหสมาชิกมีปฏิสัมพนัธ 

      ตอกัน 

 

 

 

4.60 

 

 

 

0.49 

 

 

 

มากที่สุด 

13. กิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน 

      สงเสริมใหผูเรยีนไดมีสวนรวมทางอารมณ มีความ 

      สนุกสนาน เพลิดเพลินในกิจกรรม 

14. ผูเรียนชอบเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใช 

      กิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน 

15. นักเรียนสามารถตดิตอผูสอนไดสะดวกมากขึน้ 

 
 

4.63 

 

4.50 

4.23 

 

 

0.49 

 

0.50 

0.71 

 
 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มาก 

เฉลี่ย 4.59 0.58 มากที่สุด 

 

              จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   จํานวน 30 คน พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนเฉลี่ยอยูใน

ระดับคุณภาพมากที่สุด ( =4.59) , ซึ่งอยูในระดับคุณภาพมากที่สุด จํานวน 12  รายการ ดังนี้ 

การมีบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตในรายวิชานี้ทําใหบทเรียนมีความนาสนใจและนาเรียน  

( =4.50) , การเรียนเรื่องการใชโปรแกรม PowerPoint สามารถไปใชในชีวิตประจําวันได,  

( =4.56) , บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหเรียนรูไดมากกวาตําราเรียนธรรมดา  

( =4.50) , นักเรียนสามารถเรียนดวยบทเรียนเครือขายอินเทอรเน็ตนอกเหนือจากเวลาเรียนใน

ชั้นเรียนได ( =4.76) , นักเรียนสามารถเรียนบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดโดยไมจํากัด

เวลาและสถานที่( =4.56) , ภาพประกอบบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตชวยใหนักเรียนมี

ความเขาใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น( =4.53) , นักเรียนรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต เรื่อง การใชโปรแกรม PowerPoint, ( =4.76), กิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการเพื่อน

ชวยเพื่อนสงเสริมใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจในบทเรียน, ( =4.23), กิจกรรมการเรียนรู 

โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อนสงเสริมใหผูเรียนไดใชเสริมสรางกําลังใจแกเพื่อนในกลุมใหเกิดการ

พัฒนาตนเอง ( =4.70), กิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อนสงเสริมใหผูเรียนไดมีการ

พูดคุย อภิปราย ให คําแนะนํา และชวยเหลือใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกัน ( =4.60), กิจกรรม
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การเรียนรูโดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อนสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางอารมณ มีความสนุกสนาน 

เพลิดเพลินในกิจกรรม ( =4.63), ผูเรียนชอบเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูโดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน, ( =4.50), และระดับคุณภาพมาก จํานวน 3 รายการดังนี้ 

นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนไดทันทีในบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต( =4.36), กิจกรรม

การเรียนรูโดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อนสงเสริมใหผูเรียนไดมีการชวยเหลือกันระหวางเพื่อนในวัย

เดียวกัน ( =4.46), นักเรียนสามารถติดตอผูสอนไดสะดวกมากขึ้น( =4.23), 

              จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2  ไดใหขอเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้ 

               1.  ตองการใหมีบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตในรายวิชาอื่น ๆ ดวยเพราะจะไดทราบ

เนื้อหาลวงหนา 

3. ตองการใหมีการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพิ่มใหมากกวานี้ เพราะวาทํา 

ใหสามารถเขาไปศึกษาบทเรียนไดตลอดเวลา 

4. ตองการเพิ่มเวลาในการเรียนบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

5. การทําแบบทดสอบในบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหรูผลในการทดสอบได 

อยางรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


