
บทที� 5 
 

สรุป  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นผลมาจากองคป์ระกอบและปัจจยัหลายประการ  
การดาํเนินการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน วิชา การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ สาํหรับนักเรียน
ชั(นมธัยมศึกษาปีที, 4 ครั( งนี( เป็นแนวทางหนึ, งที,ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามความตอ้งการของหลกัสูตรได ้ดงัรายละเอียดการดาํเนินงานต่อไปนี(     
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพื,อพฒันาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ สาํหรับ
นกัเรียนชั(นมธัยมศึกษาปีที, 4 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.   เพื,อพฒันาผลสัมฤทธิ< ทางการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคาํ สําหรับ
นักเรียนชั(นมธัยมศึกษาปีที, 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สาํนักงานเขตพื(นที,การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
ใหสู้งขึ(น 
 3.  เพื,อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั(นมธัยมศึกษาปีที, 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
สาํนักงานเขตพื(นที,การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที,มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 1. ประชากรที,ใช้ในการศึกษาในครั( งนี(   ได้แก่นักเรียนชั(นมธัยมศึกษาปีที,   4 ของ
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สงักดัสาํนกังานเขตพื(นที,การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ภาคเรียนที, 2 ปีการศึกษา 
2550 จาํนวน 65 คน 2 หอ้งเรียน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที,ใชใ้นการศึกษาในครั( งนี(  ไดแ้ก่นักเรียนชั(นมธัยมศึกษาปีที, 4/1 ของ
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สงักดัสาํนกังานเขตพื(นที,การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ภาคเรียนที, 2 ปีการศึกษา 
2550 จาํนวน 23 คน 1 หอ้งเรียน ไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
กระบวนการจดัทําและพฒันาเอกสารประกอบการเรียน 
 1.   ศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้จากบันทึกผลหลงัสอน ซึ, งเป็นผลจากการจัด    
กิจกรรมการเรียนการสอนที,ผา่นมา  โดยผูศึ้กษาไดเ้ริ,มดาํเนินการมาตั(งแต่ปีการศึกษา 2548 
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 2.   วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 3.   ศึกษาและวิเคราะห์เกี,ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั(น
พื(นฐาน 
 4.   ศึกษาแนวทางวิธีการแกปั้ญหาและสื,อที,จะนาํมาใชใ้นการปรับปรุง ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน พบว่า เอกสารประกอบการเรียนเป็นนวตักรรมรูปแบบหนึ, งที,จะช่วยให้นักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ตามที,หลกัสูตรตอ้งการ 
 5.   วางแผนเพื,อดาํเนินการจดัทาํและพฒันาเอกสารประกอบการเรียน 
 6.   กาํหนดโครงสร้างของเอกสารประกอบการเรียน 
 7.   ดาํเนินการจดัทาํตามแนวทางที,วางแผนไว ้  
 8.   นํา เอกสารประกอบการเรียนที,พัฒนาขึ( นเสนอต่อผู ้เชี, ยวชาญ จํานวน 3 คน 
ประกอบดว้ย ผูเ้ชี,ยวชาญดา้นเนื(อหา ผูเ้ชี,ยวชาญดา้นสื,อการเรียนการสอน ผูเ้ชี,ยวชาญดา้นการวดัผล
ประเมินผล เพื,อตรวจสอบความถูกตอ้งตามเนื(อหาและโครงสร้าง เพื,อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ขและพฒันา   
 9.   สงัเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ชี,ยวชาญทั(ง 3 คน เพื,อเป็นขอ้มลูในการปรับปรุงแกไ้ข
และพฒันา 
 10. นาํเอกสารประกอบการเรียนไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั(นมธัยมศึกษาปีที, 4 ภาคเรียน
ที, 2 ปีการศึกษาที, 2549 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สาํนักงานเขตพื(นที,การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 แบบ
รายบุคคล จาํนวน 3 คน แบบกลุ่มยอ่ย จาํนวน 6 คน และกลุ่มใหญ่ จาํนวน 17 คน  
 11. นาํขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิ<ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึ,งเป็นฉบบัเดียวกนั 
แต่สลบัขอ้และตวัเลือก แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ไปให้ผูเ้ชี,ยวชาญประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของขอ้สอบกบัเนื(อหา 
 12. นาํขอ้สอบมาทดลองใชก้บันักเรียนชั(น มธัยมศึกษาปีที, 4 ภาคเรียนที, 2 ปีการศึกษา 
2549 เพื,อหาค่าความยาก และค่าอาํนาจจาํแนก 
 13. นาํเอกสารประกอบการเรียนไปใชจ้ริงกบันักเรียนชั(นมธัยมศึกษาปีที, 4 โรงเรียน
บ่อกรุวิทยา สังกดัสาํนักงานเขตพื(นที,การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ภาคเรียนที, 2 ปีการศึกษา 2550 
 

กระบวนการนําเอกสารประกอบการเรียนไปใช้  
 การนาํเอกสารประกอบการเรียนไปใชมี้ขั(นตอนดงัต่อไปนี(  
     1. ระยะเวลา นาํเอกสารประกอบการเรียนไปใชใ้นภาคเรียนที, 2 ตั(งแต่วนัที, 24 เดือน 
ตุลาคม พ.ศ.2550 ถึงวนัที, 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2551 จาํนวน 7 บท  
     2.  กระบวนการนาํไปใชป้ระกอบดว้ย 
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          2.1 นาํเอกสารประกอบการเรียนไปใชส้อนควบคู่กบัแผนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีจาํนวน 8 แผน 
          2.2 ประเมินผลการปฏิบติัในแต่ละบท 
          2.3  แจง้ผลการปฏิบติักิจกรรมในแต่ละบท 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1.  เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ สาํหรับนักเรียนชั(น
มธัยมศึกษาปีที, 4 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ที,ผูศึ้กษาพฒันาขึ(นมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 85.16/82.07 ซึ,งสูง
กว่าเกณฑม์าตรฐานที,กาํหนด 80/80 ซึ,งเป็นไปตามสมมุติฐานขอ้ที, 1 
 2.  ค่าเฉลี,ยของคะแนนผลสัมฤทธิ< ทางการเรียนของนักเรียน ที, เรียนโดยใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ สาํหรับนกัเรียนชั(นมธัยมศึกษาปีที, 4โรงเรียน
บ่อกรุวิทยา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที,ระดบั .05 โดยผลสัมฤทธิ< หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ยอมรับสมมุติฐานขอ้ที, 2 
 3.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนที,มีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาการ
ใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที,สุด โดยเฉพาะประเด็น
การนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดจ้ริง ซึ,งนกัเรียนไดใ้ชป้ระโยชน์จริงและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนักเรียน ผูป้กครอง และตลาดแรงงาน นักเรียนสามารถเรียนไดต้ลอดเวลา ศึกษาและทาํตาม
ขั(นตอนเพื,อเป็นการทบทวนเนื(อหาได ้บรรยากาศไม่ตึงเครียด มีการช่วยเหลือซึ,งกนัและกนั สามารถ
สอบถามครูผูส้อนไดต้ลอดเวลา เมื,อมีปัญหาและขอ้สงสยั ซึ,งยอมรับสมมุติฐานขอ้ที, 3 
 
อภิปรายผล 
 ผลการดาํเนินการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน เป็นไปตามจุดประสงค์ที,กาํหนดไว ้ 
ทั(งนี( เนื,องมาจากปัจจยัและกระบวนการที,เกี,ยวขอ้งสามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปนี(  
 1.   กิจกรรมการเรียนรู้ที,ใช้สื, อเอกสารประกอบการเรียน ที,จัดทําและพัฒนาขึ( นมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้ง   กบัความตอ้งการของสถานศึกษา  ทั(งนี( เป็นผลมาจากมีกระบวนการจดัทาํ
และพฒันาอยา่งเป็นระบบ  เริ,มตั(งแต่การศึกษาปัญหา  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การศึกษาหา
แนวทางเพื,อใชใ้นการดาํเนินการแกปั้ญหา  การจดัทาํและพฒันาเอกสารประกอบการเรียน การนาํ
เอกสารประกอบการเรียนที,จดัทาํและพฒันาขึ(นเสนอ ผูเ้ชี,ยวชาญเพื,อตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  
การปรับปรุง  แกไ้ข และพฒันาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี,ยวชาญ  การนาํไปทดลองใชจ้าํนวน 3 ครั( ง  
เพื,อประเมินความเป็นไปได ้ สาํหรับการนาํไปใชจ้ริง  รวมทั(งปรับปรุง และแกไ้ขเมื,อพบว่ามีปัญหา
หรืออุปสรรคระหว่างการทดลองใชแ้ต่ละครั( ง  จึงส่งผลใหเ้อกสารประกอบการเรียน  ที,พฒันาขึ(น
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มีประสิทธิภาพตามความต้องการของสถานศึกษาได ้ สอดคลอ้งกับแนวคิดเกี,ยวกับการพฒันา
นวตักรรมที,ระบุว่า  ต้องวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เช่น   
ปัญหาที, เกิดขึ( นในขณะทาํการสอน  ปัญหาการผ่านจุดประสงค์ของผูเ้รียน  ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมที,ไม่พึงประสงค์    ผลสัมฤทธิ< ทางการเรียน   ศึกษารายละเอียดหลกัสูตร  เพื,อวิเคราะห์
เนื(อหา  จุดประสงค์และกิจกรรม  พิจารณาแนวทางการแกปั้ญหาที,เกิดขึ( น  ศึกษารูปแบบของการ
สร้างแบบฝึกจากเอกสารตวัอย่าง  ออกแบบให้มีรูปแบบที,หลากหลาย  น่าสนใจ  ลงมือสร้างและ  
ส่งใหผู้เ้ชี,ยวชาญตรวจสอบ  นาํไปทดลองใชแ้ลว้บนัทึกผลเพื,อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขส่วนที,บกพร่อง  
ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที,ตั( งไว ้ นําไปใช้จริงและเผยแพร่ต่อไป (สุนันทา  สุนทร-
ประเสริฐ,  2544 : 14) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จงรักษ ์กลัยาประสิทธิ<   (2551  :  บทคดัย่อ)  ศึกษา
ผลการพฒันาเอกสารประกอบการเรียน วิชาพลศึกษา พ33101 วอลเลยบ์อล ชั(นมธัยมศึกษาปีที, 3 
พบว่าประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน วิชาพลศึกษา พ33101 วอลเลยบ์อล ชั(นมธัยมศึกษาปีที, 
3 การประเมินผลทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และการประเมินสรุปหลงัเรียน
ของนกัเรียนในปีการศึกษา 2550 สูงกว่าเกณฑ ์ที,ตั(งไว ้(80/80) คือ 86.61/91.24  และ นงนุช  เนียมบุญนาํ  
(2550 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาผลการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เรื, องนาฏศิลป์ไทยและเซิ(งประยุกต ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั(นประถมศึกษาปีที, 3 ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียน 
เรื, องนาฏศิลป์ไทยและเซิ(งประยุกต์ กลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั(นประถมศึกษาปีที, 3 ที,พฒันาขึ( น       
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.30/83.60 ซึ,งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที,ตั(งไว ้  
 2.  ค่าเฉลี,ยของคะแนนผลสัมฤทธิ< ทางการเรียนของนักเรียน ที, เรียนโดยใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ สาํหรับนกัเรียนชั(นมธัยมศึกษาปีที, 4โรงเรียน
บ่อกรุวิทยา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที,ระดบั .05 โดยผลสัมฤทธิ< หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  ทั(งนี( เนื,องมาจากเอกสารประกอบการเรียนมีขั(นตอนการปฏิบตัิให้ทาํตามแบบฝึก      
มีแบบฝึกหดัทา้ยบทใหท้บทวน มีใบงานในแต่ละบทเพื,อเป็นการฝึกปฏิบติั และหลงัจากนั(นจะมีการ
ทดสอบหลงัเรียนจบแต่ละบท ทาํให้ผลสัมฤทธิ< หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ, งสอดคลอ้งกับงาน
การศึกษาของนงนุช  เนียมบุญนาํ  (2550 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาผลการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
เรื, องนาฏศิลป์ไทยและเซิ(งประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั(นประถมศึกษาปีที, 3 
ผลการศึกษาพบว่า  ค่าเฉลี,ยของคะแนนผลสมัฤทธิ<ทางการเรียนของนักเรียนที,ใชเ้อกสารประกอบการเรียน  
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที,ระดบั .05 บุปผาพร สุวรรณไตรย ์ (2549 : 
บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเกี,ยวกับการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เรื, องการร้อยมาลยัของนักเรียนชั(น
ประถมศึกษาปีที, 5 โรงเรียนบา้นเหล่าป่าเป้ด สาํนกังานเขตพื(นที,การศึกษามุกดาหาร  พบว่าค่าคะแนน
เฉลี,ยก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที,ระดบั .05 โดยคะแนนเฉลี,ยผลการ
ทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    
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 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนที,มีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาการ
ใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที,สุด โดยเฉพาะประเด็น
การนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดจ้ริง ซึ,งนกัเรียนไดใ้ชป้ระโยชน์จริงและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนักเรียน ผูป้กครอง และตลาดแรงงาน นักเรียนสามารถเรียนไดต้ลอดเวลา ศึกษาและทาํตาม
ขั(นตอนเพื,อเป็นการทบทวนเนื(อหาได ้บรรยากาศไม่ตึงเครียด มีการช่วยเหลือซึ,งกนัและกนั สามารถ
สอบถามครูผูส้อนไดต้ลอดเวลา เมื,อมีปัญหาและขอ้สงสยั ทั(งนี( เนื,องมาจากในปัจจุบนันี(หน่วยงานต่าง ๆ 
มีการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํกนัอย่างแพร่หลายประกอบกบัเครื,องคอมพิวเตอร์นับวนัจะมีราคาถูก
ลงจึงทาํใหแ้ทบทุกบา้นมีคอมพิวเตอร์เพื,อพิมพเ์อกสารต่าง ๆ จึงมีความสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อ
การนาํไปใช ้(ณัชพล  กาฬภกัดี,  2547 : 1-2)  และบุปผาพร สุวรรณไตรย ์ (2549 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา
เกี,ยวกับการใชเ้อกสารประกอบการเรียน เรื, องการร้อยมาลยัของนักเรียนชั(นประถมศึกษาปีที,  5 
โรงเรียนบา้นเหล่าป่าเป้ด สาํนกังานเขตพื(นที,การศึกษามุกดาหาร พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนชั(น
ประถมศึกษาปีที, 5 ที,มีต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีโดยใช ้เอกสาร
ประกอบการเรียน เรื,องการร้อยมาลยั โดยส่วนรวมอยูใ่นระดบัพอใจมากที,สุด 
   
ข้อเสนอแนะ 

 การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ 
เหมาะสมกบัแนวคิดการจดัการเรียนการสอนที,เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ซึ,งสามารถช่วยพฒันาผูเ้รียนให้
เป็นบุคคลที,มีความสมดุล   ทั(งทางร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  รวมทั(งคุณธรรมและ
จริยธรรม  กล่าวไดว้่าเอกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ มีส่วนช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาแบบองคร์วมได ้ จากแนวคิดและประสบการณ์ที,ไดร้ะหว่างการดาํเนินงานครั( งนี(   
สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะซึ,งจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาจาํแนกเป็น 2 ดา้นดงันี(   
 ข้อเสนอแนะเพื�อการนําไปใช้ 

  การนาํเอกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ ไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  ควรคาํนึงปัจจยัและกระบวนการต่อไปนี(  
   1. ก่อนการใชเ้อกสารประกอบการเรียน วิชาการใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ 
ครูผูส้อนต้องศึกษาและ ชี( แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการใช ้และแนวทางในการปฏิบัติ
กิจกรรม ตลอดจน   ขอ้เสนอแนะและวิธีการเมื,อไม่สามารถปฏิบติักิจกรรมตามที,ระบุไวไ้ด ้
   2.  ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูส้อนตอ้งให้ความเป็นกนัเอง 
กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัใหม้ากที,สุด เสนอแนะแนวทาง เสริมแรงและใหก้าํลงัใจ รวมทั(งการให้
โอกาส และเวลาในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนอยา่งเต็มที, 
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   3. ตอ้งประเมินนักเรียน และแจง้ผลการปฏิบติักิจกรรม ตลอดจนให้คาํแนะนาํ 
รวมถึงขอ้สงัเกตที,จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนทุกครั( ง ทั(งนี( เพื,อเป็นขอ้มูลให้ผูเ้รียนไดมี้การปรับปรุง 
พฒันา และแกไ้ขจุดบกพร่องของตนต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา 
   ควรนําเอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคาํ ไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ดงันี(  
   1.  ควรบูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
   2.  ควรพฒันาสื,อเพื,อการนํามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ในลกัษณะที,เป็นสื,อ
ประสมใหม้ากยิ,งขึ(น  
   3.  ควรนาํระบบการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต และเก็บเป็นฐานขอ้มลูมาใชป้ระกอบ
ใหม้ากที,สุด โดยใชร้ะบบ E-Learning ดว้ย moodle หรืออื,น ๆ เพื,อให้ผูเ้รียนสามารถเขา้มาเรียนได ้ทุกที, 
ทุกเวลา และมีการแสดงผลการเรียนรู้ของนกัเรียนทนัที ทาํให้นักเรียนรู้ผลการประเมินและสามารถ
นาํไปปรับปรุงและพฒันาตนเองต่อไปได ้
    


