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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยพัฒนาชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-

2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ท่ีผู้วิจัยดําเนินงานครั้งนี้เป็นการนํานวัตกรรมทาง
การศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยมีผลการดําเนินงานตามลําดับ ดังนี้  

1. สรุปผลของการวิจัย  
2. อภิปรายผล  
3. ข้อเสนอแนะ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 โดยกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ร้อยละ 80/80  
2. เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50  
3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหลังการใช้ ชุดการสอน

วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 โดยใช้ t – test  
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน วิชาออกแบบและ

ผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพัฒนาชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 

3102-2005 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน 
    1.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท่าน ยอมรับชุดการสอนท่ีผู้วิจัย

สร้างข้ึน ท้ังด้านเนื้อหา ใบงาน แบบทดสอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านสื่อการ
สอน มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.17) 

    1.2 ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา 3102-2005 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 พบว่า มีประสิทธิภาพ 80.70/83.70 สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80   
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2. ผลการหาประสิทธิผลชุดการสอน  
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.6563 
ซ่ึงหมายความว่านักศึกษามีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.6563 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.63 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนด้วยชุด

การสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ผลการวิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชา

ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 พบว่า โดยรวมนักศึกษามีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.86, S.D. = 0.10) 

อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการวิจัยเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 มีประสิทธิภาพ 80.70/83.70 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 80/80 ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากชุดการสอนช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของวิจัย การสร้างและการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการสอนดําเนินไปอย่างมี
ข้ันตอนโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ ตามหลักทฤษฏีท่ีถูกต้อง 
และในระหว่างการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนได้เตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี และได้ดําเนินการ
สอนตามกิจกรรมท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน ครูคอยแนะนํา สรุปเนื้อหาให้เกิด
ความเข้าใจ นักศึกษาสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียนท่ีเรียนผ่านมาด้วยตนเองได้
ตลอดเวลาจาก Google Drive และ Google Classroom จึงส่งผลให้ชุดการสอนท่ีผู้วิจัยนําไป
ทดลองมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองพูน  เบ็ญเจิด (2558 - 
2559) ได้ทําการวิจัย การพัฒนาชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102- 2004 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนวิชา
วัดละเอียด รหัสวิชา 2102-2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มี
ประสิทธิภาพเฉลี่ย 82.25/81.32 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มนต์ศักด์ิ  กลิ่นสกุล (2551) การสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (รหัสวิชา 
3103–2001) ผลการรายงานการใช้สรุปได้ว่า นักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (3103-
2001) ด้วยชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย เฉลี่ยร้อยละ 81.24/81.03 เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด คือสูงกว่า 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาค้นคว้า และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอัอลสัน (Olson,1975 : 4992 A) ได้ทําการวิจัยเรื่องชุดการสอนในการศึกษาแผนใหม่ ท่ี
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ใช้เป็นโครงการเริ่มทดลอง สําหรับโรงเรียนในเขตคานาวาในรัฐเวอร์จิเนียตะวันตก สหรัฐอเมริกา 
พบว่า การสอนท่ีใช้ชุดการสอนให้ผลดีกว่าการสอนท่ีไม่ใช้ชุดการสอน 

2. ผลการหาประสิทธิผลชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส
วิชา 3102-2005 พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.6563 ซ่ึงหมายความว่า
นักศึกษามีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.6563 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.63 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดการสอนท่ี
ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน สร้างจากเนื้อหาง่ายไปหายาก 
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีคําชี้แจงอย่างเป็นข้ันตอนกระบวนการ ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจ
วิธีการทําได้ง่าย สํานวนภาษาเนื้อหาเข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียนซ่ึงสอดคล้องกับ 
สงวน  ศรีราม (2555) ได้ทําการวิจัย การพัฒนาชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-
2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ชุดการ
สอนมีค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.6651 ซ่ึงหมายความว่านักศึกษามีความรู้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 66.51  
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา ท่ีเรียน
ด้วยชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 พบว่า มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากชุดการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน
จัดทําตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบ ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดลองว่า มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ อีกท้ังชุดการสอนออกแบบมาให้นักศึกษาได้เรียนตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีคําชี้แจงอย่างเป็นข้ันตอนกระบวนการ ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการทําได้ง่าย สํานวนภาษา
เนื้อหาเข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน นักศึกษาสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมและ
ทบทวนบทเรียนท่ีเรียนผ่านมาด้วยตนเองได้ตลอดเวลาจาก Google Drive และ Google 
Classroom โดยการเปิดดูจากไฟล์วีดีโอท่ีครูจัดทําข้ึนเพ่ือเป็นสื่อในการเรียนการสอน ส่งผลให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ ปัญญา  ไผ่ทอง (2549) ได้ทําการวิจัยการ 
สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการตัดเฉือนด้วยแม่พิมพ์กดตัด ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยปรากฏว่าชุดการสอน เรื่องการตัดเฉือนด้วยแม่พิมพ์กดตัด การวิ
เคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสถิติที (t - test) พบว่า ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนทําให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับสงวน  ศรีราม (2555) 
ได้ทําการวิจัย การพัฒนาชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1 รหัสวิชา 2102-2106 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า เม่ือเปรียบเทียบคะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนด้วยการทดสอบ t (t – test) พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน วิชาออกแบบ
และผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอน K&TWL 
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(Keyman & Team Work Learning) ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12 และ 17 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
รู้จักการทํางานเป็นทีม ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ ซ่ึง
สอดคล้องกับ ชุติมา  ทองหนู (2557) ได้ทําการวิจัย รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สําหรับ
นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทา
โกรัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึง
พอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีต่องานท่ี
ทําของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นท่ี
พึงพอใจ ทําให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งม่ันท่ีจะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ 
มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานท่ีทํา อีกท้ังยังสอดคล้องกับ
รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือพัฒนาข้ึนโดยอาศัยหลักการเรียนรูปแบบร่วมมือ
ของจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson & Johnson, 1974 : 213 - 240) ซ่ึงได้ชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนควร
ร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันกัน เพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์ของ การแพ้-
ชนะ ต่างจากการร่วมมือกัน ซ่ึงก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการชนะ-ชนะ อันเป็นสภาพการณ์ท่ีดีกว่า
ท้ังทางด้านจิตใจและสติปัญญา 

ข้อเสนอแนะ  
จากการวิจัยพัฒนาชุดการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 

3102-2005 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
   1.1 แผนกวิชาควรจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา และต้องมี

ระบบอินเทอร์เนต เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อการสอนท่ีครูเตรียมไว้  
   1.2 ครูควรชี้แจงทําความเข้าใจกับนักศึกษาถึงข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการ

สอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2005 
   1.3 ครูควรจัดเตรียมสื่อ และอุปกรณ์ให้ครบเพ่ือสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
   1.4 กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอน K&TWL (Keyman & Team Work 

Learning) ท่ีผู้วิจัยนํามาทดลองใช้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12 และ 17 สังเกตได้ว่านักศึกษามี
ความสุข สนุกสนานกับการเรียน ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ดังนั้น การออกแบบการจัดการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไปครูควรจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายข้ึน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง และนําเสนอผลงาน เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
   2.1 ควรมีการพัฒนาชุดการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 
   2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบ 

K&TWL (Keyman & Team Work Learning) กับนักศึกษาท่ีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ 


