
การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที ่9 

2430 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลตมีิเดีย เร่ือง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน  

สาํหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบาํรุง” 

The Development of the Computer Multimedia Instruction on Basic Principles of Languages  

Programming for Mathayom 3 Students of Pathumthani “Nunthamuneebumrung” School 

วิไลลกัษณ์  ช้างโต1, พิชิต ฤทธ์ิจรูญ2, ชินวงศ์ ศรีงาม3     

Wilailak  Changto1, Pichit Ritcharoon 2, Chinawong Sringam 3      

  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์ เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ให้มีคณุภาพตามเกณฑ์           

ท่ีกําหนด เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง หลักการพัฒนา

โปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน สําหรับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบํารุง” สํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศึกษา เขต 4 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 ประชากรเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

จํานวน 326 คนโดยเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มทดลอง ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จํานวน 1 ห้องเรียน                     

จํานวน 32 คน เคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนท่ีมีค่า                   

ความเช่ือมัน่ .76  และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .67 - 1.00 วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐานท่ีสร้างขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

82.36/86.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด (80/80) 2) นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย                   

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) นักเรียนมีความ                

พงึพอใจตอ่การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในระดบัมากท่ีสดุ 
 
 

คาํสาํคัญ :  บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  หลกัการพฒันาโปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 

 

 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to test the efficiency of  the Computer Multimedia 

Instruction on Basic Principles of Languages Programming as per the set standards, to compare the 

students’ learning achievement before and after using Computer Multimedia Instruction on Basic 

Principles of Languages Programming, and to study satisfaction of the students toward the Computer 
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Multimedia Instruction on Basic Principles of Languages Programming for Matthayom 3 students, 

Pathumthani “Nunthamuneebumrung” School, under the Secondary Education Service Area Office 4, 

in the first semester of  academic year 2012. The population of this research were 326 Matthayom 3 

students and  the samples were 32 students. The samples were selected by cluster random sampling 

technique. The instruments  consisted of the  Computer Multimedia Instruction on Basic Principles of 

Languages Programming, a learning achievement test with reliability of .76 and students’ satisfaction 

survey with index of item objective congruence at the range of .67 - 1.00. Statistics used for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation and  t-test. It was found that 1) Computer 

Multimedia Instruction on Basic Principles of Languages Programming efficiency values were                  

higher than the set standards (80/80) with the efficiency ratio of  82.36/86.88. 2) When comparing the 

students’ learning achievement before and after using Computer Multimedia Instruction on Basic 

Principles of Languages Programming, the posttest scores were higher than the pretest ones at .05 

statistical level of significance. 3) The average satisfaction of the students towards the Computer 

Multimedia Instruction was at the highest level. 

Keywords: Computer Multimedia Instruction on Basic Principles of Languages Programming 
E-mail : kru.winy@hotmail.com 
 

บทนํา 

 ปัจจุบันผู้ วิจัยพบว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการเรียนการสอนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเรียนรู้

ยุคดิจิตอล อปุกรณ์ท่ีสําคญัคือ คอมพิวเตอร์ได้มีการพฒันาอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสําคญัในงานด้านต่างๆ 

ของทุกองค์กร การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปใช้อย่างเหมาะสมจะทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจะทําให้เวลา และแรงงานท่ีต้องใช้ดําเนินงานลดน้อยลง แนวโน้มการนําเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการศกึษานบัวนัจะมีความสําคญัมากขึน้ โดยเฉพาะเคร่ืองมือช่วยในการเรียนรู้ การนําไปใช้

ในการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน และนอกห้องเรียนได้ทุกสถานท่ีเกิดการเรียนรู้ได้

ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกบั (ณัฐกร  สงคราม, 2553: 11-7) มีความเห็นว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ

เรียนการสอนนานกว่าศตวรรษ นับแต่ยุคของวิทยุ ภาพยนตร์ สไลด์ จนถึงโทรทัศน์ สู่ยุคการสอนโปรแกรม           

และพัฒนาต่อถึงยุคดิจิทัลท่ีคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนการสอน มัลติมีเดียนับเป็น

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งท่ีถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง พัฒนาการ            

ของมลัติมีเดียท่ีก้าวหน้าขึน้กวา่ในอดีตทําให้กลายเป็นสื่ออนัดบัต้นๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน

ในยุคปัจจุบัน ศกัยภาพของมลัติมีเดีย ในปัจจุบนัทําให้สื่อประเภทนีมี้ประสิทธิภาพสงูต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน           

ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน ผู้สอนสามารถผลิตได้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนสามารถนํามาศึกษาได้อย่างสะดวก ความต้องการ           

นํามลัติมีเดีย ไปใช้ในการเรียนการสอน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเน้นการมีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบ ทัง้การ  

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับบทเรียน ผู้ เรียนสามารถควบคุมลําดับการเรียนรู้การเลือกเนือ้หาบทเรียน              

การกําหนดเส้นทางศึกษาบทเรียน การทํากิจกรรมในบทเรียนการตรวจสอบความก้าวหน้า และการทดสอบ

mailto:kru.winy@hotmail.com
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ความรู้ด้วยตนเอง สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผู้ เรียนแต่ละคนสามารถควบคุมเวลา

เรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถความถนดัของแตล่ะคน 

 จากการวิจยั (พิมพ์ใจ  เทพจนัทึก, 2549: 57-60) พบว่า การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย               

นกัเรียนสามารถมีปฏิสมัพันธ์กับบทเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วบทเรียน           

ท่ีสร้างขึน้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ซึ่งอาศยัหลกัการสร้างบทเรียนโปรแกรม และหลกัการสร้าง

บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ในการนําเสนอเร่ืองราวท่ีประกอบด้วย ตัวอกัษร ภาพ เสียง ผู้ เรียนสามารถ

ควบคมุบทเรียนด้วยตนเอง และทราบผลการเรียนรู้ในทนัที ซึง่ผู้ เรียนไมจํ่าเป็นต้องมีทกัษะประสบการณ์ด้านการ

ใช้งานคอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียนรู้ได้โดยง่าย ทําให้การเรียนการสอนเป็นเร่ืองท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพ            

มากขึน้ ในยคุท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีราคาถกูลงแตมี่สมรรถนะสงูขึน้เช่นปัจจบุนั  

 ในการจัดการเรียนรู้ในชัน้เรียนผู้ วิจัย พบว่า นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ระบบงานได้และไม่เข้าใจ

ขัน้ตอนการพฒันาระบบสารสนเทศ และการเขียนผงังานระบบการพฒันาโปรแกรม ขัน้ตอนนี ้ถือว่าเป็นขัน้ตอน 

ท่ีสําคญั ซึ่งผู้ เรียนมีความจําเป็นท่ีต้องมีความรู้พืน้ฐานก่อน ท่ีจะเขียนโปรแกรมภาษา เม่ือวิเคราะห์ระบบงาน

หรือเขียนผังงานไม่ถูกต้อง แล้วจะส่งผลให้การออกแบบโปรแกรมผิดพลาด ทําให้เขียนโปรแกรมได้ผลลัพธ์              

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามความต้องการ ถ้าผิดพลาดในทางตรรกะ เป็นข้อผิดพลาดท่ีทําให้ผลลพัธ์ไม่ถูกต้อง            

ตรงกบัความต้องการข้อผิดพลาดนีเ้รียกวา่ Logical Error การตรวจสอบหาความผิดพลาดนีทํ้าได้ยาก (อภิญญา 

จอมทอง, 2549: 2) เพราะ เคร่ืองไมส่ามารถบอกได้วา่ผิดตรงไหน จงึเป็นหน้าท่ีของนกัเรียนเอง ต้องตรวจสอบหา

ข้อผิดพลาดเอง โดยนักเรียนต้องศึกษาขัน้ตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การเขียน ผังระบบงานโปรแกรม

ภาษา จะทําให้ทราบวา่ในการเขียนโปรแกรมนัน้ผิดพลาดท่ีใด สามารถเข้าไปแก้ไขโปรแกรมได้ถูกต้องตรงความ

ต้องการ และนําไปสู่การเขียนโปรแกรมในลําดับถัดไปได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด วิชาการงานพืน้ฐานอาชีพ                    

และเทคโนโลยี ใช้เวลาเรียนทัง้หมด 2 คาบ (100 นาที) ต่อสัปดาห์ เรียนตลอด 20 สัปดาห์ รวม 40 คาบ               

โดยมีอาจารย์ท่ีทําการสอนเพียง 1 คน ต่อนักเรียน 30 ถึง 40 คน ต่อหนึ่งห้องเรียน ในการสอนภาคทฤษฎี              

จะนําสื่อในการสอนโดยทั่วไปได้แก่ ตําราเรียน สไลด์นําเสนอ ส่วนภาคปฏิบัติ จะใช้การสอนแบบบรรยาย 

ประกอบการสาธิต และฝึกปฏิบัติกับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ แต่เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้แบบเดิม               

มากด้วยเนือ้หาทฤษฎี ทําให้ผู้ เรียนเกิดความเบ่ือหน่ายไม่กระตุ้นเร้าใจผู้ เรียน ไม่ตัง้ใจเรียน และไม่ได้ปฏิบัติ              

ทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา การท่ีนกัเรียนมีจํานวนมากจึงทําให้อาจารย์ไม่สามารถดูแล และควบคุมการ

จดัการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับเร่ืองการเขียนโปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐานเป็นหน่วยการ

เรียนรู้ต้องทําความเข้าใจ เพราะการเขียนโปรแกรมภาษาต้องทําเป็นขัน้ตอน โดยท่ีนกัเรียนต้องสามารถวิเคราะห์

ระบบงานได้ก่อนเป็นสิ่งแรกปัญหานัน้ต้องให้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ถึงจะนําไปสู่ขัน้ตอนการ

ออกแบบ หรือการเขียนผังระบบงานโปรแกรม นอกจากนัน้แล้ว ในการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนปทุมธานี “นนัทมนีุบํารุง” มุ่งส่งเสริม

ให้ผู้ เรียนพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้มีสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์           

ท่ีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และสามารถแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง            

อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต  
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 จากปัญหาดงักล่าว ผู้ วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอน โดยการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย (Computer Multimedia Instruction) เร่ือง หลกัการพัฒนาโปรแกรมภาษา         

ขัน้พืน้ฐาน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนปทมุธานี “นนัทมนีุบํารุง” ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80 เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน เร่ือง หลกัการพฒันาโปรแกรมขัน้พืน้ฐาน เพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจหลกัในการ

พฒันาระบบสารสนเทศ การพฒันาโปรแกรม และโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ อย่างถ่องแท้ และช่วยให้นกัเรียน

ท่ีเรียนอ่อนสามารถใช้เวลานอกเวลาเรียนในการฝึกฝนทักษะ และเพ่ิมเติมความรู้ เพ่ือปรับปรุงการเรียน           

ของตนเอง ซึ่งจากข้อดีของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง             

และมีปฏิสัมพันธ์ กับบทเรียน คือ การโต้ตอบและควบคุมบทเรียนได้เม่ือไม่เข้าใจเนือ้หาสามารถย้อนกลับ         

ไปศกึษาใหม่ได้ โดยแบบฝึกหดัระหว่างเรียน และแบบทดสอบท้ายบทเรียน ผู้ เรียนสามารถทราบผลการเรียนรู้

ของตนเองได้ทันที ผู้ วิจัยจึงได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษา            

ขัน้พืน้ฐาน ซึ่งผู้ วิจัยมีความเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีสร้างขึน้ สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้               

ทําให้การจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง หลกัการพัฒนาโปรแกรมภาษา           

ขัน้พืน้ฐาน ตามเกณฑ์ 80/80                      

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

โดยเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง หลกัการพฒันาโปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน  

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย               

เร่ือง หลกัการพฒันาโปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน 
 

สมมตฐิานการวิจัย 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีสร้างขึน้ มีคา่ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง หลกัการพฒันาโปรแกรมภาษา           

ขัน้พืน้ฐาน หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 3. นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง หลกัการพฒันา

โปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในระดบัมาก 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

         ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดียท่ีสร้างขึน้ ไปทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับกลุ่มตัวอย่าง                    

ซึ่งนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบํารุง” 

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 จํานวน 32 คน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 1.  ผู้ วิจยัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะใช้ในการทดลอง จํานวน 32 เคร่ือง ทกุเคร่ืองมี 

ประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน โดยคุณสมบัติเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย              

มีรายละเอียดดงันี ้ 
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  1.1 ระบบปฏิบติัการ  Windows  XP  หรือสงูกวา่นัน้ 

  1.2 หน่วยประมวลผล (CPU) ท่ีมีความเร็วระดบั  Pentium 3  ขึน้ไป 

  1.3 มี  Sound Card  พร้อมลําโพงและหฟัูง 

  1.4 มี  DVD – ROM Drive สําหรับใสแ่ผ่น  DVD – ROM 

  1.5 หน่วยความจํา (RAM)  ตัง้แต ่ 256  MB ขึน้ไป 

 2. ผู้ วิจยัทําการสอบถาม และทดสอบความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนก่อนการ

ทดลอง 1 สปัดาห์ พร้อมทัง้อธิบายขัน้ตอนการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจ 

และคุ้นเคยกบัการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 3. สถานท่ีใช้ทําการทดลอง คือ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบํารุง” สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 4 ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จํานวน 32 เคร่ือง ผู้ วิจยัได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ี

สร้างขึน้บรรจุลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองแล้วทดลองเปิดใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพ่ือให้เกิด

ความพร้อมก่อนการทดลอง 

 4.  ดําเนินการทดลองกบันกัเรียนจํานวน 32 คน โดยให้นกัเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนจํานวน 30 ข้อ 

ก่อนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ตามลําดับเนือ้หาท่ีกําหนด จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองเป็น

รายบคุคล (1 คน ตอ่ 1 เคร่ือง) 

 5. ผู้ วิจัยให้นักเรียนดูวิธีการใช้งานโปรแกรม และอธิบายขัน้ตอนการทดลองพร้อมทัง้ข้อตกลงต่างๆ                 

ท่ีนกัเรียนควรปฏิบติั เพ่ือให้เกิดความเช่ือถือได้ในการทดลอง 

 6.  นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในแต่ละหน่วยการเรียนการเรียนรู้ นักเรียนทํา

แบบทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละหน่วย จํานวน 45 ข้อ ระหว่างเรียนโดยโปรแกรมจะทําการบันทึกแสดงผล

คะแนนนกัเรียนให้นกัเรียนรู้ผลคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  

 7. เม่ือนักเรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียครบทัง้ 3 หน่วยการเรียนรู้แล้วให้นกัเรียนทํา

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน จํานวน 30 ข้อ 

 8. นําผลสรุปคะแนนท่ีนักเรียนตอบในแต่ละหน่วย จากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมากทําการ

วิเคราะห์ข้อมลูตามวิธีการทางสถิติ และนําแบบสอบถามความพึงพอใจให้นักเรียนประเมินเพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย แล้วนําผลมาวิเคราะห์ข้อมลู ตามวิธีการทาง

สถิติ 
 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง หลกัการพัฒนาโปรแกรมภาษา             

ขัน้พืน้ฐาน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การพฒันาระบบสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 82.08/85.83  หน่วยการ

เรียนรู้ท่ี 2  การพฒันาโปรแกรม มีประสิทธิภาพเท่ากบั  81.04/86.88 และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ภาษาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.96/87.92 โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย รวมประสิทธิภาพหน่วย

การเรียนรู้ทัง้ 3 หน่วย เท่ากบั 82.36/86.88  ซึง่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80 (E1/E2) ซึง่สงูกว่า

เกณฑ์ท่ีกําหนดทุกหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 จากผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย จะเห็นได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ สามารถนําไปใช้ในการ
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พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ได้จริง  

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย เร่ือง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ก่อนเรียนเท่ากบั 19.66  และ 3.96 ตามลําดบั ภายหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง หลกัการพัฒนาโปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน คะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 23.06 และ 2.84 ตามลําดบัเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน

เรียนและหลงัเรียน พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง หลกัการพัฒนา

โปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ บทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง หลกัการพฒันาโปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูขึน้ 

ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2  

 3. ผลการศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง หลกัการพฒันา

โปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในภาพรวมมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

( X  = 4.50) ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมินท่ีนกัเรียนพอใจ

มากท่ีสดุ 7 รายการตามลําดบั คือ นกัเรียนพอใจทําแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบรู้ผลคะแนนทนัที ( X  = 4.72)  

นกัเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึน้ ( X  = 4.69) การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย โดยการนัง่เรียน

หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ ไม่ทําให้รู้สกึเบ่ือหน่าย ( X  = 4.69) นกัเรียนมีความพอใจกบัเสียงท่ีใช้ในบทเรียน

สนกุสนานกบัการเรียน ( X  = 4.59) นกัเรียนมีความเข้าใจบทเรียนดีขึน้ ( X  = 4.56) นกัเรียนเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในบทเรียนนี ้เป็นเร่ืองไม่ยุ่งยาก ( X  = 4.56) นักเรียนคิดว่าการเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นการเรียนท่ีทนัสมยั ( X  = 4.56)    
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐานท่ีสร้างขึน้                          

มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.36/86.88 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนด (80/80)  

 2. นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05                    

 3. นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในระดบัมากท่ีสดุ 
 

อภปิรายผล 

 1.  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ือง หลกัการพัฒนาโปรแกรมภาษา                

ขัน้พืน้ฐาน มีประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรู้ทัง้ 3 หน่วย เท่ากบั 82.36/86.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ 

80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 และได้ผลเช่นเดียวกับการหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในงานวิจัยของ วลัยพร  เกษมสานต์ (2554: 132) ซึ่งมีผลประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียหลงัจากนําไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างสงูกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้เช่นเดียวกนั แสดงให้เห็น

ว่าการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตามความหมายและประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดียของกิดานันท์  มลิทอง (2548: 192) กล่าวไว้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เป็นสื่อประสม
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ผสมผสานกบัสื่อหลายๆ ชนิด ทัง้ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดีทศัน์ และเสียง ซึง่นําเสนอในรูปแบบ

โดยท่ีมีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบกบัผู้ ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เป็นบทเรียนสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิด

การเรียนรู้ใช้เทคนิคสื่อประสมท่ีหลากหลาย ส่งผลให้ผู้ เรียนไม่เบ่ือหน่ายบทเรียนเกิดการเรียนรู้สามารถเข้าใจ

เนือ้หาได้ดี ง่ายต่อการใช้งาน มีการโต้ตอบปฏิสมัพันธ์กับบทเรียนทราบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ทันที ช่วย

ประหยัดกําลังคน เวลา และงบประมาณ  และสามารถนําไปใช้ได้ไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี สามารถพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจเนือ้หา ทักษะ กระบวนการ และการนําความรู้ไปใช้ได้ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ แบกซ์

เตอร์ (Baxter, 1996: 8) พบว่า มลัติมีเดียในปัจจุบนัจะประกอบด้วยตวัอกัษร ภาพวีดีทัศน์  ภาพเคลื่อนไหว  

และเสียงบรรยาย ซึง่ทําให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในเนือ้หา และทกัษะเบือ้งต้นเก่ียวกบัวิชาคอมพิวเตอร์ได้  

 2. ผลการวิจัยท่ีพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                  

ท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีสร้างขึน้ 

สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอน ให้นักเรียนรู้ขัน้ตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ วิเคราะห์ระบบงาน         

และสร้างผังงานในการออกแบบโครงสร้างโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนเช่นเดียวกบังานวิจยัของยอดชาย ขุนสงัวาลย์ (2553: 82-83) ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงขึน้กว่าก่อนเรียน ดงันัน้ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

สามารถทําให้นกัเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาตามความสามารถของตนเอง ตอบสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบคุคลสามารถเรียนเนือ้หาซํา้ก่ีครัง้ก็ได้ช่วยกระตุ้นความสนใจของนกัเรียนด้วย ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว 

เสียง วีดีทศัน์ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ พิมพ์ใจ เทพจนัทึก  (2549: 31, อ้างถึงใน มาลี  จุฑา, 2542: 217) ได้

กล่าวถึงทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลของเดอ ฟลูร์ การเรียนการสอนรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน

สามารถเลือกเรียน หรือเรียนตามความสามารถ ความสนใจของตนเองโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย                   

ท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้ สามารถจดัการเรียนรู ด้วยตนเองหรือการเรียนรายบคุคล เป็นรูปแบบหนึง่ของการเรียนท่ีผู้ เรียน

ท่ีสามารถกําหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ สามารถวางแผน และเลือกเรียนตามความต้องการความสามารถ

ความสนใจของตนเอง ผู้  เรียนสามารถควบคมุการเรียนของตนเอง และมีความอิสระในการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนแสดง

ศกัยภาพของตนเองได้เต็มท่ี บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียสามารถปฏิสมัพนัธ์ และตอบสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบคุคล โดยผู้ เรียนแตล่ะคนสามารถควบคมุกิจกรรมการเรียนควบคมุเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง ซึง่จะส่งผล

ดีตอ่การเรียนเป็นรายบคุคล  

 3.  ผลการวิจยัท่ีพบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.50)  แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีสร้างขึน้สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอน     

โดยสง่ผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้หลกัการพฒันาโปรแกรมขัน้พืน้ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า นกัเรียนมี

ความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ นกัเรียนพอใจทําแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบรู้ผลคะแนนทนัที นกัเรียนมีสมาธิ

ในการเรียนมากขึน้ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย โดยการนั่งเรียนหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ              

ไม่ทําให้รู้สึกเบ่ือหน่าย นักเรียนมีความพอใจกับเสียงท่ีใช้ในบทเรียนสนุกสนานกับการเรียน นักเรียนมีความ

เข้าใจบทเรียนดีขึน้ นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในบทเรียนนี ้เป็นเร่ืองไม่ยุ่งยาก นักเรียน 

คิดวา่การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นการเรียนท่ีทนัสมยั ซึง่นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเน่ือง โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา ย่ิงนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้มากเท่าใด ก็จะย่ิงทําให้นกัเรียนมีความสุข 
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และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมากเท่านัน้ และนักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนดีขึน้ นกัเรียนมีสมาธิ     

ในการเรียนมากขึน้ ไมรู้่สกึวิตกกงัวลในขณะใช้บทเรียน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ว่านกัเรียนมีความพึงพอใจ

ตอ่การท่ีได้เรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง หลกัการพฒันาโปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน ด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ใจ  เทพจันทึก (2549: 57-60) ของ              

พนมพร ช่วยสกลุ (2548: 63) ท่ีมีความพงึพอใจของผู้ เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียอยู่ในระดบัมาก 

ถงึมากท่ีสดุ  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

 1. ควรมีงานวิจัยถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิ และประสิทธิภาพทางการเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย อาทิ ฮาร์ดแวร์ ระยะเวลาเรียน เพศ วยั ระดบัความรู้ สถานท่ี เป็นต้น 

 2. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ในรายวิชาอ่ืนๆ หรือในระดบัชัน้อ่ืน ๆ 

เพ่ือพฒันาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ท่ีมีประสิทธิภาพให้มีจํานวนมากขึน้ 

 3. ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในรูปแบบต่างๆ มากขึน้ เช่น แบบเกม แบบจําลอง

สถานการณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในนําบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียไปใช้ให้กว้างขวางย่ิงขึน้ตอ่ไป  
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