
75 

 

บทที่  5 

 

บทสรุป 
 

การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft 

Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 

 การศึกษาคนควาผลการใชบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน  

เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ผลการศึกษา

คนควาสรุปผลไดดังนี ้

1.  การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพื่อน 

ชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที ่

ผูศึกษาพัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพ81.17/83.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรยีนดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 2  หลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนอยางมนีัยสาํคัญที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนกัเรยีนที่มตีอการเรียนดวย บทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 2   ที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้นอยูในระดบัมากที่สุด 

 

อภิปรายผลการศึกษาคนควา 

 จากการศึกษาคนควาครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1.  บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office  

PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการผานขั้นตอน

การสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน 

เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 โดยไดนําบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง  

Microsoft Office PowerPoint 2003 หาประสิทธิภาพจากกลุมตัวอยางจํานวน 9 คน มี

ประสิทธิภาพ (E1/E2) = 80.56/83.33ไดทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน มีประสิทธิภาพ 

(E1/E2) = 81.17/83.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 แสดงวาบทเรียนบนเครือขาย



76 

 

อินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ อาจเนื่องมาจาก ประเด็นดังตอไปนี้ 

1.1 บทเรียนที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น  ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

ตรวจสอบรูปแบบการนําเสนอจากผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุงแกไขมาเปนลําดับขั้นตอนของการ

พัฒนา นอกจากนี้ยังมีการเสริมกิจกรรมระหวางเรียน อาทิ เกม เปรียบเหมือนการทบทวนบทเรียน

ดวย 

1.2 ผูศึกษาคนควาไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถเรียนรู 

ดวยตัวเอง  เปดโอกาสใหนักเรียนไดปรึกษากันและสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยาง

เต็มที่  ในสวนของเนื้อหาแตละหนวยการเรียนรูไดนําเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย  ที่มีทั้ง

ตัวอักษร ภาพและเสียง เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลายทําใหนักเรียนมีความ

กระตือรือรนที่จะเรียนรู  อีกทั้งการพัฒนาแบบฝกหัดและแบบทดสอบที่นํามาใชกับบทเรียน ไดผาน

การประเมินหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนบน 

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน เรื่อง Microsoft Office PowerPoint 2003 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ผลการศึกษาคนควาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ คะแนนกอนเรียนดวยบทเรียนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต มีคะแนนทดสอบเฉลี่ย 32.47 และหลังการเรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต มีคะแนนทดสอบเฉลี่ย 33.50 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากผู

ศึกษาคนควาไดออกแบบใหนักเรียนจะไดรับประสบการณตรงจากการการเรียนรูดวยตัวเองซึ่งเปน

การเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาเนื้อหาในแตละหนวยการเรียนรู

ดวยตนเอง ไดแก หนวยที่ 1 การใสภาพและกราฟก, หนวยที่ 2 การสรางแผนภูมิ, หนวยที่ 3 การ

ทํางานมัลติมีเดีย, หนวยที่ 4 การนําเสนองาน, สามารถทบทวนบทเรียนจากการฝกทักษะใน

กิจกรรมเกม ซึ่งจะมีระดับการเขาเลนเกมโดยนักเรียนจะตองตอบคําถามใหถูกตองตามเกณฑที่

กําหนดจึงจะสามารถเลนในระดับตอไปได ทําใหผูเรียนสนใจในกิจกรรมเพราะเปนกิจกรรมที่ทา

ทายความสามารถของนักเรียน จากการเรียนรูที่ยึดผู เ รียนเปนสําคัญนี้สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา 

ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 
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ในมาตรา 23(2) เนนการ จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ใหความสําคัญของ

การบูรณาการความรูคุณธรรม กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา 

โดยเฉพาะความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ

ประสบการณเรื่องการจัดการ 

3.  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน พบวาความพึง

พอใจของนักเรียนเฉลี่ยอยูในระดับคุณภาพมากที่สุด ( =4.59) , ซึ่งอยูในระดับคุณภาพมากที่สุด 

จํานวน 12  รายการ ดังนี้ การมีบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตในรายวิชานี้ทําใหบทเรียนมีความ

นาสนใจและนาเรียน ( =4.50) , การเรียนเรื่องการใชโปรแกรม PowerPoint สามารถไปใชใน

ชีวิตประจําวันได, ( =4.56) , บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหเรียนรูไดมากกวาตําราเรียน

ธรรมดา ( =4.50) , นักเรียนสามารถเรียนดวยบทเรียนเครือขายอินเทอรเน็ตนอกเหนือจากเวลา

เรียนในชั้นเรียนได ( =4.76) , นักเรียนสามารถเรียนบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดโดยไม

จํากัดเวลาและสถานที่( =4.56) , ภาพประกอบบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตชวยใหนักเรียน

มีความเขาใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น( =4.53) , นักเรียนรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต เรื่อง การใชโปรแกรม PowerPoint, ( =4.76), กิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการเพื่อน

ชวยเพื่อนสงเสริมใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจในบทเรียน, ( =4.23), กิจกรรมการเรียนรูโดย

วิธีการเพื่อนชวยเพื่อนสงเสริมใหผูเรียนไดใชเสริมสรางกําลังใจแกเพื่อนในกลุมใหเกิดการพัฒนา

ตนเอง ( =4.70), กิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อนสงเสริมใหผูเรียนไดมีการพูดคุย 

อภิปราย ให คําแนะนํา และชวยเหลือใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกัน ( =4.60), กิจกรรมการเรียนรู

โดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อนสงเสริมใหผู เรียนไดมีสวนรวมทางอารมณ มีความสนุกสนาน 

เพลิดเพลินในกิจกรรม ( =4.63), ผูเรียนชอบเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูโดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อน, ( =4.50), และระดับคุณภาพมาก จํานวน 3 รายการดังนี้ 

นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนไดทันทีในบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต( =4.36), กิจกรรม

การเรียนรูโดยวิธีการเพื่อนชวยเพื่อนสงเสริมใหผูเรียนไดมีการชวยเหลือกันระหวางเพื่อนในวัย

เดียวกัน ( =4.46), นักเรียนสามารถติดตอผูสอนไดสะดวกมากขึ้น( =4.23) 

 

 

 ซึ่งผลการศึกษาคนควาสอดคลองกับความตองการของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พุทธศักราช 2542 ที่ตองการใหผูเรียนไดเปนผูปฏิบัติลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สงเสริมการ
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เรียนและพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ  โดยเนนหลักของความแตกตางระหวางบุคคลและถือวา 

“ผูเรียนสําคัญที่สุด” (พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ, 2542)  ทั้งนี้จะเห็นไดวาบทเรียนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต  ที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น  จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดเปนอยางดีซึ่งเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการแกปญหาอุปสรรคใน

การเรียนตาง ๆ ไดอีกทั้งยังเปนการเปดโลกทัศนทางการเรียนรูโดยการนําเทคโนโลยีเขามามีสวน

ชวยสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูใหนาสนใจในรูปแบบการสอนที่ตางไปจากเดิมไดอีกดวย 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคนควาตอไป 

1.  ควรศึกษาเนื้อหาบทเรียนในหนวยการเรียนอื่น ๆ ที่ยากขึ้นไปอีก เพื่อเปนการพัฒนา 

ความรูของผูเรียนใหสูงขึ้นไป 

2. ในการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเนต็ครั้งตอไป  ควรมีการศึกษารูปแบบ 

การนําเสนอในหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

 

 

 

 


