
บทที่  5 
 

บทสรุป 
 

การศึกษาคนควาเปนการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development)  เพื่อสราง

บทเรียนบนเครือขาย  รายวิชา  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ตามรูปแบบการเรียนแบบรวมมือเทคนิค 

TGT  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนต้ิววิทยาคม  อําเภอหลมสัก  จังหวัด

เพชรบูรณ  มีรายละเอียดการสรุปผลการศึกษาคนควา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

1.  ผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  TGT  

เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4   

2.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4   

3.  ผลการหาความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายตาม

รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  สําหรับนักเรียนช้ัน  

มัธยมศึกษาปที่  4 

4.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการใชบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบ

การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  สําหรับนักเรียนช้ัน  

มัธยมศึกษาปที่  4 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  TGT  

เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  โดยภาพรวมคุณภาพของ

บทเรียนอยูในระดับดี ( X = 3.58 ) 

2.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ที่สรางข้ึน      

มีประสิทธิภาพเทากับ  84.29/83.33  เปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว   

 3.  ผลการศึกษาความกาวหนาทางการเรียน  พบวา  ความกาวหนาทางการเรียนหลัง

เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  มีความกาวหนาทางการเรียน 54.13  เปอรเซ็นต 

ซึ่งสูงกวาเกณฑ  50  เปอรเซ็นต  เมื่อพิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย  
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มีคะแนนสอบหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  28.86  สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ  9.92  แสดงให

เห็นวาบทเรียนเครือขายทําใหผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนสูงข้ึน 

 4.  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบ   

การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่  4  อยูในระดับคุณภาพดี  ( X = 4.23 ) 
 
อภิปรายผล 
 จากกการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค  TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  สามารถ

อภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. ผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค  TGT  

เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนมีคาเทากับ 84.29/83.33  สูงกวา

เกณฑที่กําหนด  80/80  ทั้งนี้เพราะวาในการเรียนการสอนดวยบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบ

การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TGT  ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางอิสระตาม

ความสามารถ  เมื่อไมเขาใจเนื้อหาสามารถยอนกลับเขามาทบทวนหรือศึกษาเพิ่มเติมได  ทําให

สามารถเขาใจไดดียิ่งข้ึน  บทเรียนที่สรางข้ึนมีทั้งภาพ  ภาพเคล่ือนไหว  และวีดีโอสอนการสราง

ชิ้นงาน  ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจผูเรียนไดเปนอยางดี  ผูเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนานและเกิด

การเรียนรูกับการเลนเกมทางวิชาการ  มีการทํางานรวมกันเปนทีม  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  

ผูเรียนมีความกระตือรือรน  สนใจและต้ังใจเรียนเพื่อที่จะไดคําตอบที่ถูกตอง  เพื่อที่กลุมของตนเอง

จะเปนทีมที่ชนะ  ทําใหตองมีการปรึกษาหารือกันตลอดเวลา  สรางความแปลกใหมในการเรียนรู

จากแบบเดิมๆ ที่เคยเรียนมา  บรรยากาศในชั้นเรียนก็ไมตึงเครียด  ดังนั้นจากการที่ผูเรียนไดเรียน  

รายวิชา  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  จากบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค  TGT  มีสวนชวยในการเรียนรูของผูเรียน  จึงทําใหบทเรียนมีประสิทธิภาพที่จะใชใน      

การเรียนการสอนได 

 2. จากผลการเปรียบเทียบความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนดวยบทเรียน

บนเครือขายกับหลังเรียน  มีคะแนนเฉล่ียแตกตางกัน  คือ  คะแนนเฉล่ียของผูเรียนหลังเรียนดวย

บทเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน  54.13  เปอรเซ็นต  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ ต้ังไว  คือ  50 

เปอรเซ็นต  เนื่องจากผูศึกษาคนควาไดทําการสรางบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนรู

แบบรวมมือเทคนิค TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  และจากเทคนิคการแขงขันระหวางกลุม

ดวยเกม  ผูเรียนตองแขงขันกับสมาชกิกลุมอ่ืน  แตเปนการแขงขันกับคนที่มีความสามารถใกลเคียง
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กันเทานั้น  คือ  คนเรียนเกงก็แขงขันกับคนเรียนเกง  คนเรียนปานกลางก็แขงขันกัน  และคนเรียน

ออนก็แขงขันกับคนที่เรียนออน  ซึ่งผูเรียนทั้งหมดมีโอกาสทําคะแนนใหกับกลุมของตนเอง  ทําให

เกิดความภาคภูมิใจวาตนเองเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของกลุม  ผูเรียนก็ตองศึกษาเนื้อหาจาก

บทเรียนเพื่อใหตอบคําถามใหถูกตองมากที่สุด  ซึ่งมีสวนชวยในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

และผลการเรียนก็ยังมีความกาวหนาข้ึนอีกดวย  ทั้งคนที่เรียนเกงอยูแลว  คนที่เรียนปานกลางและ

คนที่เรียนออน 

 3. ดานความคิดเหน็ของนักเรียนเก่ียวกับบทเรียนบนเครือขายตามรูปแบบการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค TGT  เร่ือง  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับดี  

ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค  TGT  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ     

ซึ่งจัดแบงนักเรียนเปนกลุมยอย ๆ กลุมละ  4  คน  สมาชิกในแตละกลุมประกอบดวยนักเรียนที่มี

ความสามารถเกง  ปานกลาง  และออน  โดยผูเรียนแตละคนจะตองชวยกันระดมความคิดเพื่อ

เปาหมายคือความสําเร็จของกลุม  ตองมีการซักถาม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  ผูเรียนมีความ

สนกุสนานและมีความสุขจากการแขงขันเลนเกมทางวิชาการ  อีกทั้งบทเรียนยังมีความนาสนใจให

ผูเรียนไดเขาไปศึกษาหาความรู  ทั้งภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  และวีดีโอสอน  ซึ่งเปนวิธีการเรียนแบบ

ใหมที่ผูเรียนไมเคยเรียนมากอน  ทําใหไมเกิดความเบ่ือหนาย  และยังทราบผลการเรียนไดทันที  

อีกทั้งยังสามารถเขาไปเรียนกี่คร้ังก็ได  เรียนตอนไหนก็ได  เปนการเรียนที่ตอบสนองความตองการ

ของผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันไดมากที่สุด  ดวยสาเหตุดังกลาวจึงทําใหนักเรียนมีความ

พึงพอใจตอบทเรียนอยูในระดับดี  ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ  อรทัย  นพนิยม  

(2548)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

เร่ือง  โครงสรางและหนาที่ของเซลล  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โดยใชเทคนิค  TGT  นักเรียนมีความ

พึงพอใจในการเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเร่ือง

โครงสรางและหนาที่ของเซลล  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  โดยใชเทคนิค  TGT  อยูในระดับดีมาก 
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาคนควา  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
1.  การเรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย  เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชทําการเรียนการสอนตองมี

ประสิทธิภาพพอสมควร  มีความเร็วสูง  และมีระบบอินเทอรเน็ตที่ดี  จะทําใหผูเรียนไมเกิดความ

เบ่ือหนายในการเรียน 

2.  ชวงเวลาที่นักเรียนทํากิจกรรมกลุม  ครูตองใหความดูแล  ใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนมี

ปญหา 

3.  ควรเพิ่มเวลาในการเรียน  เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความพรอมและความสามารถ  

ไมเทากัน 

4.  การเรียนบทเรียนบนเครือขายที่สรางข้ึน  ตองใหผูเรียนทําความคุยเคยกับการใชงาน

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใหคลองกอนจะเร่ิมใชงานบทเรียนจริง 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
1.  ควรสงเสริมใหมีการนํารูปแบบการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  TGT  ไปใชในการจัด   

การเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน  และระดับชั้นอ่ืนตอไป 


