บทที 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ประสิทธิภาพการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเป็ นผลมาจากองค์ประกอบและปัจจัยหลายประการ
การดําเนินการพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยน วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรี ยน
ชั(นมัธยมศึกษาปี ที, 4 ครั(งนี( เป็ นแนวทางหนึ, งที,ช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามความต้องการของหลักสูตรได้ ดังรายละเอียดการดําเนินงานต่อไปนี(
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื,อพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยนวิชาการใช้โ ปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับ
นักเรี ยนชั(นมัธยมศึกษาปี ที, 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื,อพัฒ นาผลสัมฤทธิ< ทางการเรี ย นวิชาการใช้โ ปรแกรมประมวลผลคํา สําหรั บ
นักเรี ยนชั(นมัธยมศึกษาปี ที, 4 โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา สํานักงานเขตพื(นที,การศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3
ให้สูงขึ(น
3. เพื,อศึกษาความพึงพอใจของนัก เรี ยนชั(น มัธยมศึกษาปี ที, 4 โรงเรี ย นบ่ อกรุ วิทยา
สํานัก งานเขตพื(น ที,ก ารศึก ษาสุ พรรณบุ รี เขต 3 ที, มีต่ อการจัด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรี ยน
กลุ่มเป้าหมาย
1. ประชากรที, ใช้ในการศึก ษาในครั( งนี( ได้แก่ นักเรี ย นชั(น มัธยมศึก ษาปี ที, 4 ของ
โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื(นที,การศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3 ภาคเรี ยนที, 2 ปี การศึกษา
2550 จํานวน 65 คน 2 ห้องเรี ยน
2. กลุ่มตัวอย่างที,ใช้ในการศึกษาในครั(งนี( ได้แก่ นักเรี ยนชั(นมัธยมศึกษาปี ที, 4/1 ของ
โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื(นที,การศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3 ภาคเรี ยนที, 2 ปี การศึกษา
2550 จํานวน 23 คน 1 ห้องเรี ยน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
กระบวนการจัดทําและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
1. ศึก ษาและวิ เคราะห์ผลการเรี ยนรู้ จ ากบัน ทึ ก ผลหลัง สอน ซึ, ง เป็ นผลจากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที,ผา่ นมา โดยผูศ้ ึกษาได้เริ, มดําเนินการมาตั(งแต่ปีการศึกษา 2548
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2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
3. ศึกษาและวิเคราะห์เกี,ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามหลักสูต รการศึกษาขั(น
พื(นฐาน
4. ศึกษาแนวทางวิธีการแก้ปัญหาและสื, อที,จะนํามาใช้ในการปรับปรุ ง ประสิ ทธิภาพ
การเรี ยนการสอน พบว่า เอกสารประกอบการเรี ยนเป็ นนวัตกรรมรู ปแบบหนึ, งที,จะช่วยให้นักเรี ยนมี
ผลการเรี ยนรู้ตามที,หลักสูตรต้องการ
5. วางแผนเพื,อดําเนินการจัดทําและพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยน
6. กําหนดโครงสร้างของเอกสารประกอบการเรี ยน
7. ดําเนินการจัดทําตามแนวทางที,วางแผนไว้
8. นํา เอกสารประกอบการเรี ยนที, พ ัฒ นาขึ( นเสนอต่ อ ผู้เ ชี, ย วชาญ จํา นวน 3 คน
ประกอบด้วย ผูเ้ ชี,ยวชาญด้านเนื(อหา ผูเ้ ชี,ยวชาญด้านสื, อการเรี ยนการสอน ผูเ้ ชี,ยวชาญด้านการวัดผล
ประเมินผล เพื,อตรวจสอบความถูกต้องตามเนื( อหาและโครงสร้าง เพื,อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
แก้ไขและพัฒนา
9. สังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี,ยวชาญทั(ง 3 คน เพื,อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งแก้ไข
และพัฒนา
10. นําเอกสารประกอบการเรี ยนไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั(นมัธยมศึกษาปี ที, 4 ภาคเรี ยน
ที, 2 ปี การศึกษาที, 2549 โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา สํานักงานเขตพื(นที,การศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3 แบบ
รายบุคคล จํานวน 3 คน แบบกลุ่มย่อย จํานวน 6 คน และกลุ่มใหญ่ จํานวน 17 คน
11. นําข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ<ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ซึ,งเป็ นฉบับเดียวกัน
แต่สลับข้อและตัวเลือก แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ไปให้ผเู้ ชี,ยวชาญประเมินค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ของข้อสอบกับเนื(อหา
12. นําข้อสอบมาทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั(น มัธยมศึกษาปี ที, 4 ภาคเรี ยนที, 2 ปี การศึกษา
2549 เพื,อหาค่าความยาก และค่าอํานาจจําแนก
13.นําเอกสารประกอบการเรี ยนไปใช้จริ งกับนักเรี ย นชั(น มัธยมศึก ษาปี ที, 4 โรงเรี ย น
บ่อกรุ วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื(นที,การศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3 ภาคเรี ยนที, 2 ปี การศึกษา 2550
กระบวนการนําเอกสารประกอบการเรียนไปใช้
การนําเอกสารประกอบการเรี ยนไปใช้มีข(นั ตอนดังต่อไปนี(
1. ระยะเวลา นําเอกสารประกอบการเรี ยนไปใช้ในภาคเรี ยนที, 2 ตั(งแต่วนั ที, 24 เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2550 ถึงวันที, 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2551 จํานวน 7 บท
2. กระบวนการนําไปใช้ประกอบด้วย
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2.1 นําเอกสารประกอบการเรี ยนไปใช้สอนควบคู่กบั แผนการสอน กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 8 แผน
2.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิในแต่ละบท
2.3 แจ้งผลการปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละบท
สรุปผลการศึกษา
1. เอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรี ยนชั(น
มัธยมศึกษาปี ที, 4 โรงเรี ยนบ่อกรุ วิทยา ที,ผศู้ ึกษาพัฒนาขึ(นมีประสิ ทธิภาพ เท่ากับ 85.16/82.07 ซึ,งสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที,กาํ หนด 80/80 ซึ,งเป็ นไปตามสมมุติฐานข้อที, 1
2. ค่าเฉลี,ย ของคะแนนผลสัมฤทธิ< ทางการเรี ย นของนัก เรี ย น ที, เรี ย นโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรี ยนชั(นมัธยมศึกษาปี ที, 4โรงเรี ยน
บ่อกรุ วิทยา มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที,ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ<หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน ยอมรับสมมุติฐานข้อที, 2
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนที,มตี ่อเอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการ
ใช้โปรแกรมประมวลผลคํา พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที,สุด โดยเฉพาะประเด็น
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริ ง ซึ,งนักเรี ยนได้ใช้ประโยชน์จริ งและสอดคล้องกับความต้องการ
ของนัก เรี ย น ผูป้ กครอง และตลาดแรงงาน นัก เรี ย นสามารถเรี ยนได้ต ลอดเวลา ศึก ษาและทําตาม
ขั(นตอนเพื,อเป็ นการทบทวนเนื(อหาได้ บรรยากาศไม่ตึงเครี ยด มีการช่วยเหลือซึ,งกันและกัน สามารถ
สอบถามครู ผสู้ อนได้ตลอดเวลา เมื,อมีปัญหาและข้อสงสัย ซึ,งยอมรับสมมุติฐานข้อที, 3
อภิปรายผล
ผลการดําเนินการพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยน เป็ นไปตามจุดประสงค์ที,กาํ หนดไว้
ทั(งนี(เนื,องมาจากปัจจัยและกระบวนการที,เกี,ยวข้องสามารถอภิปรายได้ดงั ต่อไปนี(
1. กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ที, ใช้สื, อเอกสารประกอบการเรี ยน ที, จ ัด ทําและพัฒ นาขึ( นมี
ประสิทธิภาพสอดคล้อง กับความต้องการของสถานศึกษา ทั(งนี( เป็ นผลมาจากมีกระบวนการจัดทํา
และพัฒนาอย่างเป็ นระบบ เริ, มตั(งแต่การศึกษาปั ญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา การศึกษาหา
แนวทางเพื,อใช้ในการดําเนิ นการแก้ปัญหา การจัดทําและพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยน การนํา
เอกสารประกอบการเรี ยนที,จดั ทําและพัฒนาขึ(นเสนอ ผูเ้ ชี,ยวชาญเพื,อตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี,ยวชาญ การนําไปทดลองใช้จาํ นวน 3 ครั(ง
เพื,อประเมินความเป็ นไปได้ สําหรับการนําไปใช้จริ ง รวมทั(งปรับปรุ ง และแก้ไขเมื,อพบว่ามีปัญหา
หรื ออุปสรรคระหว่างการทดลองใช้แต่ละครั(ง จึงส่ งผลให้เอกสารประกอบการเรี ยน ที,พฒั นาขึ( น
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มีประสิ ทธิ ภ าพตามความต้อ งการของสถานศึก ษาได้ สอดคล้องกับแนวคิ ด เกี, ย วกับการพัฒ นา
นวัต กรรมที, ร ะบุ ว่า ต้องวิเคราะห์ปัญ หาและสาเหตุ จ ากการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เช่ น
ปั ญ หาที, เกิ ด ขึ( น ในขณะทํา การสอน ปั ญ หาการผ่านจุ ด ประสงค์ข องผูเ้ รี ยน ผลจากการสัง เกต
พฤติกรรมที,ไม่พึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ<ทางการเรี ยน ศึกษารายละเอียดหลักสูตร เพื,อวิเคราะห์
เนื( อหา จุดประสงค์และกิจกรรม พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาที,เกิดขึ( น ศึกษารู ปแบบของการ
สร้างแบบฝึ กจากเอกสารตัวอย่าง ออกแบบให้มีรูปแบบที,หลากหลาย น่ าสนใจ ลงมือสร้างและ
ส่ งให้ผเู้ ชี,ยวชาญตรวจสอบ นําไปทดลองใช้แล้วบันทึกผลเพื,อนํามาปรับปรุ งแก้ไขส่ วนที,บกพร่ อง
ปรั บปรุ งจนมีประสิ ทธิ ภ าพตามเกณฑ์ที,ต( งั ไว้ นําไปใช้จริ งและเผยแพร่ ต่ อไป (สุ นันทา สุ นทรประเสริ ฐ, 2544 : 14) สอดคล้องกับการศึกษาของ จงรักษ์ กัลยาประสิทธิ< (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษา
ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรี ยน วิชาพลศึก ษา พ33101 วอลเลย์บอล ชั(น มัธยมศึกษาปี ที, 3
พบว่าประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรี ยน วิชาพลศึกษา พ33101 วอลเลย์บอล ชั(นมัธยมศึกษาปี ที,
3 การประเมินผลท้ายแผนการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ และการประเมินสรุ ปหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนในปี การศึกษา 2550 สูงกว่าเกณฑ์ ที,ต(งั ไว้ (80/80) คือ 86.61/91.24 และ นงนุ ช เนี ยมบุญนํา
(2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน เรื, องนาฏศิลป์ ไทยและเซิ(งประยุกต์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ ) ชั(นประถมศึกษาปี ที, 3 ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรี ยน
เรื, องนาฏศิลป์ ไทยและเซิ(งประยุกต์ กลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์ ) ชั(นประถมศึกษาปี ที, 3 ที,พฒ
ั นาขึ( น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.30/83.60 ซึ,งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที,ต(งั ไว้
2. ค่าเฉลี,ย ของคะแนนผลสัมฤทธิ< ทางการเรี ย นของนัก เรี ย น ที, เรี ย นโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา สําหรับนักเรี ยนชั(นมัธยมศึกษาปี ที, 4โรงเรี ยน
บ่อกรุ วิทยา มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที,ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ<หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อ นเรี ย น ทั(ง นี( เนื, อ งมาจากเอกสารประกอบการเรี ย นมีข( ัน ตอนการปฏิบตั ิใ ห้ทาํ ตามแบบฝึ ก
มีแบบฝึ กหัดท้ายบทให้ทบทวน มีใบงานในแต่ละบทเพื,อเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิ และหลังจากนั(นจะมีการ
ทดสอบหลังเรี ยนจบแต่ละบท ทําให้ผลสัมฤทธิ< หลังเรี ย นสู งกว่าก่ อนเรี ย น ซึ, งสอดคล้องกับงาน
การศึกษาของนงนุช เนี ยมบุญนํา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
เรื, องนาฏศิลป์ ไทยและเซิ(งประยุกต์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ ) ชั(น ประถมศึก ษาปี ที, 3
ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี,ยของคะแนนผลสัมฤทธิ<ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที,ใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ย นอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ที,ระดับ .05 บุปผาพร สุ ว รรณไตรย์ (2549 :
บทคัด ย่อ) ได้ศึกษาเกี, ยวกับการใช้เอกสารประกอบการเรี ย น เรื, องการร้อยมาลัย ของนักเรี ยนชั(น
ประถมศึกษาปี ที, 5 โรงเรี ยนบ้านเหล่าป่ าเป้ ด สํานักงานเขตพื(นที,การศึกษามุกดาหาร พบว่าค่าคะแนน
เฉลี,ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที,ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี,ยผลการ
ทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
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3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนที,มตี ่อเอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการ
ใช้โปรแกรมประมวลผลคํา พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที,สุด โดยเฉพาะประเด็น
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริ ง ซึ,งนักเรี ยนได้ใช้ประโยชน์จริ งและสอดคล้องกับความต้องการ
ของนัก เรี ย น ผูป้ กครอง และตลาดแรงงาน นัก เรี ย นสามารถเรี ยนได้ต ลอดเวลา ศึก ษาและทําตาม
ขั(นตอนเพื,อเป็ นการทบทวนเนื(อหาได้ บรรยากาศไม่ตึงเครี ยด มีการช่วยเหลือซึ,งกันและกัน สามารถ
สอบถามครู ผสู้ อนได้ตลอดเวลา เมื,อมีปัญหาและข้อสงสัย ทั(งนี(เนื,องมาจากในปัจจุบนั นี( หน่ วยงานต่าง ๆ
มีการใช้โปรแกรมประมวลผลคํากันอย่างแพร่ หลายประกอบกับเครื, องคอมพิวเตอร์ นับวันจะมีราคาถูก
ลงจึงทําให้แทบทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์เพื,อพิมพ์เอกสารต่าง ๆ จึงมีความสําคัญและเป็ นประโยชน์ต่อ
การนําไปใช้ (ณัชพล กาฬภักดี, 2547 : 1-2) และบุปผาพร สุวรรณไตรย์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เกี, ย วกับการใช้เอกสารประกอบการเรี ย น เรื, องการร้ อยมาลัยของนัก เรี ย นชั(น ประถมศึก ษาปี ที, 5
โรงเรี ยนบ้านเหล่าป่ าเป้ ด สํานักงานเขตพื(นที,การศึกษามุกดาหาร พบว่าความคิดเห็นของนักเรี ยนชั(น
ประถมศึกษาปี ที, 5 ที,มีต่อการเรี ยนรู้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ เอกสาร
ประกอบการเรี ยน เรื, องการร้อยมาลัย โดยส่วนรวมอยูใ่ นระดับพอใจมากที,สุด
ข้ อเสนอแนะ
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
เหมาะสมกับแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนที,เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ซึ,งสามารถช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เป็ นบุคคลที,มีความสมดุล ทั(งทางร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทั(งคุณธรรมและ
จริ ยธรรม กล่าวได้ว่าเอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา มีส่วนช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการพัฒนาแบบองค์รวมได้ จากแนวคิดและประสบการณ์ที,ได้ระหว่างการดําเนินงานครั(งนี(
สามารถสรุ ปเป็ นข้อเสนอแนะซึ,งจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาจําแนกเป็ น 2 ด้านดังนี(
ข้ อเสนอแนะเพือ การนําไปใช้
การนําเอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ควรคํานึงปัจจัยและกระบวนการต่อไปนี(
1. ก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรี ย น วิชาการใช้โ ปรแกรมประมวลผลคํา
ครู ผสู้ อนต้องศึกษาและ ชี( แจงจุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู้ กระบวนการใช้ และแนวทางในการปฏิบัติ
กิจกรรม ตลอดจน ข้อเสนอแนะและวิธีการเมื,อไม่สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมตามที,ระบุไว้ได้
2. ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู ผสู้ อนต้องให้ความเป็ นกันเอง
กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิให้มากที,สุด เสนอแนะแนวทาง เสริ มแรงและให้กาํ ลังใจ รวมทั(งการให้
โอกาส และเวลาในการเรี ยนรู้แก่ผเู้ รี ยนอย่างเต็มที,
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3. ต้องประเมินนักเรี ยน และแจ้งผลการปฏิบตั ิกิจกรรม ตลอดจนให้คาํ แนะนํา
รวมถึงข้อสังเกตที,จะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนทุกครั(ง ทั(งนี( เพื,อเป็ นข้อมูลให้ผเู้ รี ยนได้มีการปรับปรุ ง
พัฒนา และแก้ไขจุดบกพร่ องของตนต่อไป
ข้ อเสนอแนะเพือ การพัฒนา
ควรนําเอกสารประกอบการเรี ย น วิชาการใช้โ ปรแกรมประมวลผลคํา ไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี(
1. ควรบูรณาการกระบวนการเรี ยนรู้แบบโครงงานในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
2. ควรพัฒ นาสื, อเพื,อการนํามาใช้ในกระบวนการเรี ย นรู้ในลัก ษณะที, เป็ นสื, อ
ประสมให้มากยิง, ขึ(น
3. ควรนําระบบการเรี ยนรู้บนอินเทอร์เน็ต และเก็บเป็ นฐานข้อมูลมาใช้ประกอบ
ให้มากที,สุด โดยใช้ระบบ E-Learning ด้วย moodle หรื ออื,น ๆ เพื,อให้ผเู้ รี ยนสามารถเข้ามาเรี ยนได้ ทุกที,
ทุกเวลา และมีการแสดงผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนทันที ทําให้นักเรี ยนรู้ผลการประเมินและสามารถ
นําไปปรับปรุ งและพัฒนาตนเองต่อไปได้

