
 
บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาสื่อการสอน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา

ปที่ 1 เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางสื่อการสอนใชสอนบนเครือขายในรูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page) เร่ือง 

งานชาง รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในชวงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 

2. เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนในรูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page) 
เร่ือง งานชาง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ในชวงชั้นที่ 3 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 โดยนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางเรียนกับหลังเรียนมาหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/ 80 

3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน ของการสอนบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต เร่ือง งานชาง รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในชวง
ช้ันที่ 3   ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 

ประชากร ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ในชวงชั้นที่ 3  ที่เรียน วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 190 คน 
กลุมตัวอยางไดแก  นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงชั้นที่ 3 ที่เรียนราย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยวิธีการจับฉลากจํานวน  
27 คน  

เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย ส่ือการสอนบนเครือขาย รูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page)  
เร่ือง งานชาง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ในชวงชั้นที่ 3  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 และแบบทดสอบระหวางเรียนกับ
หลังเรียน เร่ืองงานชาง 

 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 49 

วิธีดําเนินการวิจัยผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนบนเครือขาย เว็บเพ็จ จะทํา
การตรวจและเก็บคะแนนไว จากนั้นจะใหกลุมตัวอยางเรียนสื่อการสอนบนเครือขายในเว็บเพ็จ 
ระหวางวันที่ 22, 23, 24, 25 และ 26 มกราคม 2550 ซ่ึงการเรียนในแตละหนวยเรียนนักเรียนตองทํา
แบบฝกหัดระหวางการเรียนทุกครั้ง และเมื่อทําการเรียนครบทุกหนวยเรียนแลว จึงใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดผลหลังเรียน แลวนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิติตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา ส่ือการสอนใชสอนบนเครือขายใน
รูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page) เร่ือง งานชาง รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีใชกับคอมพิวเตอร
ระบบเครือขาย สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในชวงชั้นที่ 3   ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห 31 มีผลดังนี้คือ  

1.  การทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่งกับนักเรียน 2 คน มีประสิทธิภาพ เทากับ 80/82.5 
สูงกวา ตามเกณฑมาตรฐาน 80/ 80 

2.  การทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง กับนักเรียน 2 คนโดยเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคะแนนจาการสอบกอนเรียนและหลังเรียน ปรากฏวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ   0.05     

3.  การทดลองแบบกลุมเล็กกับนักเรียน 5 คน มีประสิทธิภาพ เทากับ 83/84 สูงกวา 
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/ 80 

4.  การทดลองแบบกลุมเล็ก กับนักเรียน 5 คน โดยเปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนจาการสอบกอนเรียนและหลังเรียน ปรากฏวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ   
0.05     

5.   การทดลองแบบภาคสนามใชกับนักเรียน 20 คน มีประสิทธิภาพ เทากับ 86.5/88.75  
สูงกวาตามเกณฑมาตรฐาน 80/ 80 

6.   การทดลองแบบกลุมเล็ก กับนักเรียน 20 คน โดยเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคะแนนจาการสอบกอนเรียนและหลังเรียน ปรากฏวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ   0.05     
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อภิปรายผล  
 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนา ส่ือการสอนใชสอนบนเครือขายในรูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page) 
เรื่อง งานชาง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีใชกับคอมพิวเตอรระบบเครือขาย สําหรับ
มัธยมศึกษาปที่  1ในชวงชั้นที่ 3  ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาปที่ 
1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว  อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 

1.1 ส่ือการสอนใชสอนบนเครือขายในรูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page) มีการ
จัดทําอยางเปนระบบ เปนขั้นตอน คือไดรับคําแนะนํา การปรับปรุงแกไขจากอาจารยที่ปรึกษา และ
การประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงในการดําเนินการครั้งนี้มีผูเชี่ยวชาญประเมินสื่อการสอนบนเครือขาย
ในรูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page) จํานวน 2 ทาน จากผลการประเมินโดยภาพรวมพบวาในดาน
เนื้อหา และสื่อการสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับดีดานแบบทดสอบ มีความเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลาง ส่ือการสอนใชสอนบนเครือขายในรูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page) จะประกอบดวย 
คูมือนักเรียน บทเรียนออนไลน ไฮเปอรลิงค จึงทําใหไดส่ือการสอนที่สมบูรณที่สุดสําหรับใชสอน 

1.2 มีรูปแบบสื่อการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ไดแก บทเรียนมัลติมีเดีย 2 
บทเรียน บทเรียนแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-BOOK) 2  บทเรียน เอกสารประกอบการเรียน 

2. จากการประเมินหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนgเมื่อคิดจากคะแนนเฉลี่ยรอย
ละของการทําแบบฝกหัด ระหวางการเรียน (E1) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน (E2) 
มีคาประสิทธิภาพเทากับ  86.5/88.75  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 และเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว คาประสิทธิภาพของสื่อการสอนจากแบบฝกหัดระหวางการเรียน (E1) ซ่ึงมีคา
ประสิทธิภาพเทากับ 86.5  สูงกวาคาประสิทธิภาพ  80 ที่ตั้งไว   ทั้งนี้เพราะวาในการเรียนการสอน
ดวยชุดการสอนภาคทฤษฎี มีสวนกระตุนใหนักเรียนมีความตั้งใจและสนใจเรียน กลาวคือในการ
จัดทําการเรียนการสอนบนเครือขายในรูปแบบของ WBI เนนจุดสําคัญการนํา เสนอเนื้อหาในแบบ
ของขอความ รูปภาพ และไฮเปอรลิงค แกนักเรียนไดมากขึ้น รวมทั้งมีเอกสารประกอบการเรียนที่
ทําใหนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาในแตละบทเรียนไปพรอมกันกับการเรียนการสอน และบทบาท
สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ การถายทอดความรู ผูสอนไดทําการศึกษาขอมูลจากคูมือครูเปนอยางดี  
ทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดบรรลุวัตถุประสงคการสอนที่ตั้งไวในสวนของ
นักเรียน การจัดใหมีการทําแบบฝกหัดหลังการเรียนทันทีเมื่อผานกระบวนการเรียนการสอนเสร็จ
ส้ินแลว ทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และความจําในเนื้อหาแมนยํา 
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สําหรับประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน (E2) ซ่ึงมีคา 
ประสิทธิภาพเทากับ 88.75 สูงกวาคาประสิทธิภาพ 80 ที่ตั้งไว จะเห็นวาสูงกวาเกณฑเชนเดียวกับคา
ประสิทธิภาพของแบบฝกหัดระหวางการเรียนที่ได ทั้งนี้เพราะวาในการเรียนการสอนนักเรียน  
ไดรวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวย ในการใหเนื้อหามีการใหนักเรียนทําความเขาใจกับบทเรียน 
แตละบทเรียน และผูสอนจะสรุปในชวงทายของบทเรียนทําใหมีความเขาใจในเนื้อหาไดมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของบุคคลตาง ๆ ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ส่ือการสอนและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน เปนตนวา งานวิจัยของ (อัจฉรา เทวาฤทธิ์ : 2547)  
ไดทําการวิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง วิธีการ
แสวงหาสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ผลการวิจัยพบวา คอมพิวเตอรชวยสอน
เร่ือง วิธีการแสวงหาสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
เทากับ 91.37/80.06 และงานวิจัยของ (กฤษณา มหาวัง : 2549) ไดทําการวิจัยเพื่อสรางและหา
ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ืองการเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2546) ปรากฏวา 
ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.00/86.65 สูงกวาเกณฑกําหนด  

3. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยส่ือการสอน
บนเครือขายในรูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page) เร่ือง งานชาง รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีใช
กับคอมพิวเตอรระบบเครือขาย สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในชวงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 ปการศึกษา 2549 จํานวน 27 คน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากการใชส่ือการสอนบนเครือขายในรูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page) ที่เปน
เชนนี้เพราะสื่อการสอนบนเครือขายในรูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page) ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพฑูรย ศรีฟา (2547) ไดทําการศึกษาเรื่องการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ตโดยใชโปรแกรม มูดเดิ้ล (MOODLE) โรงเรียนเกาะสมุย 
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวาจากการเรียนโดยใชโปรแกรม มูดเดิ้ล (MOODLE) 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ .01 สวนพฤติกรรม
แสดงออกในขณะที่เรียนผานระบบเครือขายในรูปแบบของเว็บเพ็จ (Web Page) นักเรียนมีความสนใจ 
มีความกระตือรือรน 
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ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1.  ควรมีการศึกษาการพัฒนาของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัดกอนเรียนและหลัง

เรียนโดยใชสถิติในการเปรียบเทียบผลการเรียน 
2.   ควรมีการเรียนการสอนบนเครือขายในรูปแบบ เว็บเพ็จในรายวิชาอื่นใน

โรงเรียน 
3.   ควรสงเสริมขยายความรูใหมีผูใชส่ือการเรียนการสอนบนเครือขายมากขึ้น 
4.   การพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบเว็บเพ็จlตองอาศัยการรวมมือกันอยางเปน

ระบบระหวางผูสอนกับผูเช่ียวชาญหลาย ๆ ดาน เชน นักเทคโนโลยีการศึกษา นักคอมพิวเตอร 
นักจิตวิทยา นักออกแบบ และนักวัดผล เพื่อหลอหลอมแนวคิด และนํามาสรางบทเรียนที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

ขอเสนอแนะในครั้งตอไป 
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ

การวิจัยในครั้งตอ ๆ ไปดังนี้ 
1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการเรียนการสอนดวยส่ือการสอนบนเครือขายใน

รูปแบบเว็บเพ็จ ที่เรียนดวยตนเองกับการเรียนการสอนดวยส่ือประสมอื่น ๆ 
2. ควรมีการคนควาหรือวิจัยถึงความยาวของบทเรียน จํานวนขอของแบบทดสอบใน

แตละหนวยการเรียน ระยะเวลาที่ใชในการเรียนดวยบทเรียน เพื่อเปนประโยชนในการสราง
บทเรียนในเรื่องอื่น ๆ ตอไป 

3. ควรมีการพัฒนาสื่อการสอนในเนื้อหาหรือวิชาอื่น ๆ เพื่อใชเปนส่ือชวยในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

4. การพัฒนาสื่อการสอนเว็บเพ็จในเนื้อหาอื่นตอไป ควรใชรูปแบบอื่น ๆ เทคนิค
อ่ืน ๆ เชน คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม วีดีโอ เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 
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