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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขัน้ พืน้ ฐาน
สําหรั บชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบาํ รุง”
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บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ให้ มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
ที่กําหนด เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัล ติ มีเ ดี ย และศึก ษาความพึง พอใจของนักเรี ย นต่อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ มัล ติ มีเ ดี ย เรื่ อง หลัก การพัฒ นา
โปรแกรมภาษาขัน้ พื ้นฐาน สําหรั บชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมธานี “นันทมุนีบํารุ ง” สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ประชากรเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
จํานวน 326 คนโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มทดลอง ด้ วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จํานวน 1 ห้ องเรี ยน
จํานวน 32 คน เครื่ องมือวิจยั ได้ แก่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนที่มีค่า
ความเชื่อมัน่ .76 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ องอยู่ระหว่าง .67 - 1.00 วิเคราะห์
ข้ อมูลโดยการหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรี ยน
คอมพิ วเตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง หลัก การพัฒ นาโปรแกรมภาษาขัน้ พื น้ ฐานที่ ส ร้ างขึน้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากับ
82.36/86.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กําหนด (80/80) 2) นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มัลติมีเดีย
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรี ยนมีความ
พึงพอใจต่อการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียในระดับมากที่สดุ
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขันพื
้ ้นฐาน

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
ปั จจุบันผู้วิจัยพบว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับการเรี ยนรู้
ยุคดิจิตอล อุปกรณ์ ที่สําคัญคือ คอมพิวเตอร์ ได้ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว และมีบทบาทสําคัญในงานด้ านต่างๆ
ของทุ ก องค์ ก ร การนํ า เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ไ ปใช้ อ ย่ า งเหมาะสมจะทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งานเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยจะทํ า ให้ เ วลา และแรงงานที่ ต้ อ งใช้ ดํ า เนิ น งานลดน้ อ ยลง แนวโน้ มการนํ า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการศึกษานับวันจะมีความสําคัญมากขึ ้น โดยเฉพาะเครื่ องมือช่วยในการเรี ยนรู้ การนําไปใช้
ในการเรี ยนการสอนในรู ปแบบการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยน และนอกห้ องเรี ยนได้ ทุกสถานที่เกิดการเรี ยนรู้ ได้
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้ องกับ (ณัฐกร สงคราม, 2553: 11-7) มีความเห็นว่า เทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในการ
เรี ยนการสอนนานกว่าศตวรรษ นับแต่ยุค ของวิ ทยุ ภาพยนตร์ สไลด์ จนถึงโทรทัศน์ สู่ยุคการสอนโปรแกรม
และพัฒนาต่อถึงยุคดิจิทัล ที่ คอมพิ วเตอร์ เข้ ามาเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการเรี ยนการสอน มัลติมีเดี ยนับเป็ น
เทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ รูปแบบหนึ่งที่ ถูกนํ ามาใช้ ประโยชน์ ในการเรี ยนการสอนอย่างกว้ างขวาง พัฒนาการ
ของมัลติมีเดียที่ก้าวหน้ าขึ ้นกว่าในอดีตทําให้ กลายเป็ นสื่ออันดับต้ นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงต่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
ในยุคปั จจุบัน ศักยภาพของมัลติมีเดีย ในปั จจุบนั ทําให้ สื่อประเภทนี ้มีประสิทธิภาพสูงต่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
ไม่ยุ่งยากซับซ้ อน ผู้สอนสามารถผลิตได้ ด้วยตนเอง ผู้เรี ยนสามารถนํามาศึกษาได้ อย่างสะดวก ความต้ องการ
นํามัลติมีเดีย ไปใช้ ในการเรี ยนการสอน โดยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเน้ นการมีปฏิสมั พันธ์ โต้ ตอบ ทังการ
้
มี ป ฏิ สัมพัน ธ์ ร ะหว่ างผู้ เรี ย นกับ บทเรี ย น ผู้ เ รี ย นสามารถควบคุมลํ าดับ การเรี ย นรู้ การเลื อ กเนื อ้ หาบทเรี ย น
การกํ าหนดเส้ นทางศึกษาบทเรี ยน การทํากิ จกรรมในบทเรี ยนการตรวจสอบความก้ าวหน้ า และการทดสอบ
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ความรู้ ด้ วยตนเอง สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผู้เรี ยนแต่ละคนสามารถควบคุมเวลา
เรี ยนได้ ด้วยตนเองตามความสามารถความถนัดของแต่ละคน
จากการวิจยั (พิมพ์ใจ เทพจันทึก, 2549: 57-60) พบว่า การเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
นักเรี ยนสามารถมีปฏิสมั พันธ์ กับบทเรี ยนเป็ นที่น่าพอใจ ส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ได้ อย่างรวดเร็ วบทเรี ยน
ที่สร้ างขึน้ โดยใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ซึ่งอาศัยหลักการสร้ างบทเรี ยนโปรแกรม และหลักการสร้ าง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ในการนํ าเสนอเรื่ องราวที่ ประกอบด้ วย ตัวอักษร ภาพ เสียง ผู้เรี ยนสามารถ
ควบคุมบทเรี ยนด้ วยตนเอง และทราบผลการเรี ยนรู้ ในทันที ซึง่ ผู้เรี ยนไม่จําเป็ นต้ องมีทกั ษะประสบการณ์ ด้านการ
ใช้ งานคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเรี ยนรู้ ได้ โดยง่าย ทําให้ การเรี ยนการสอนเป็ นเรื่ องที่ สะดวกและมีประสิทธิ ภาพ
มากขึ ้น ในยุคที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ราคาถูกลงแต่มีสมรรถนะสูงขึ ้นเช่นปั จจุบนั
ในการจัดการเรี ยนรู้ ในชัน้ เรี ยนผู้วิจัย พบว่า นักเรี ยนไม่สามารถวิเคราะห์ ระบบงานได้ และไม่เข้ าใจ
ขันตอนการพั
้
ฒนาระบบสารสนเทศ และการเขียนผังงานระบบการพัฒนาโปรแกรม ขันตอนนี
้
้ ถือว่าเป็ นขันตอน
้
ที่สําคัญ ซึ่งผู้เรี ยนมีความจําเป็ นที่ต้องมีความรู้ พื ้นฐานก่อน ที่จะเขียนโปรแกรมภาษา เมื่อวิเคราะห์ ระบบงาน
หรื อเขี ยนผังงานไม่ถูกต้ อง แล้ วจะส่งผลให้ การออกแบบโปรแกรมผิ ดพลาด ทํ าให้ เขี ยนโปรแกรมได้ ผลลัพ ธ์
ไม่ถูกต้ อง หรื อไม่ตรงตามความต้ องการ ถ้ าผิดพลาดในทางตรรกะ เป็ นข้ อผิดพลาดที่ ทําให้ ผลลัพธ์ ไม่ถูกต้ อง
ตรงกับความต้ องการข้ อผิดพลาดนี ้เรี ยกว่า Logical Error การตรวจสอบหาความผิดพลาดนี ้ทําได้ ยาก (อภิญญา
จอมทอง, 2549: 2) เพราะ เครื่ องไม่สามารถบอกได้ วา่ ผิดตรงไหน จึงเป็ นหน้ าที่ของนักเรี ยนเอง ต้ องตรวจสอบหา
ข้ อผิดพลาดเอง โดยนักเรี ยนต้ องศึกษาขัน้ ตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การเขียน ผังระบบงานโปรแกรม
ภาษา จะทําให้ ทราบว่าในการเขียนโปรแกรมนันผิ
้ ดพลาดที่ใด สามารถเข้ าไปแก้ ไขโปรแกรมได้ ถูกต้ องตรงความ
ต้ อ งการ และนํ า ไปสู่ก ารเขี ย นโปรแกรมในลํ า ดับ ถัด ไปได้ ถู ก ต้ อ งไม่ ผิ ด พลาด วิ ช าการงานพื น้ ฐานอาชี พ
และเทคโนโลยี ใช้ เ วลาเรี ย นทัง้ หมด 2 คาบ (100 นาที ) ต่อสัป ดาห์ เรี ย นตลอด 20 สัป ดาห์ รวม 40 คาบ
โดยมีอาจารย์ ที่ทํ าการสอนเพี ยง 1 คน ต่อนัก เรี ย น 30 ถึง 40 คน ต่อหนึ่งห้ องเรี ยน ในการสอนภาคทฤษฎี
จะนํ าสื่ อในการสอนโดยทั่วไปได้ แ ก่ ตําราเรี ย น สไลด์ นํ าเสนอ ส่วนภาคปฏิ บัติ จะใช้ การสอนแบบบรรยาย
ประกอบการสาธิ ต และฝึ กปฏิ บั ติ กั บ เครื่ อ งไมโครคอมพิ ว เตอร์ แต่ เ นื่ อ งจากการจั ด การเรี ย นรู้ แบบเดิ ม
มากด้ วยเนื อ้ หาทฤษฎี ทําให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความเบื่อหน่ายไม่กระตุ้นเร้ าใจผู้เรี ยน ไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน และไม่ได้ ปฏิบัติ
ทําให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตํ่า การที่นกั เรี ยนมีจํานวนมากจึงทําให้ อาจารย์ ไม่สามารถดูแล และควบคุมการ
จัดการเรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบัติได้ อย่างทั่วถึง ประกอบกับเรื่ องการเขียนโปรแกรมภาษาขัน้ พืน้ ฐานเป็ นหน่วยการ
เรี ยนรู้ ต้องทําความเข้ าใจ เพราะการเขียนโปรแกรมภาษาต้ องทําเป็ นขันตอน
้
โดยที่นกั เรี ยนต้ องสามารถวิเคราะห์
ระบบงานได้ ก่ อนเป็ นสิ่ง แรกปั ญหานัน้ ต้ องให้ คอมพิ วเตอร์ ช่วยแก้ ปั ญหาที่ เกิ ด ขึน้ ถึงจะนํ าไปสู่ขัน้ ตอนการ
ออกแบบ หรื อการเขี ยนผังระบบงานโปรแกรม นอกจากนัน้ แล้ ว ในการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนปทุมธานี “นันทมุนีบํารุ ง” มุ่งส่งเสริ ม
ให้ ผ้ ูเรี ยนพัฒนาผู้เรี ยนให้ บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ มีส มรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ จําเป็ นสําหรั บการดํ ารงชี วิตในสัง คมที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลง และสามารถแสวงหาความรู้ เพื่ อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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จากปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ ศึกษาค้ นคว้ าหาแนวทางการแก้ ปัญหาการเรี ยนการสอน โดยการพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย (Computer Multimedia Instruction) เรื่ อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษา
ขันพื
้ ้นฐาน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปทุมธานี “นันทมุนีบํารุ ง” ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 เพื่อเป็ นสื่อการเรี ยนการสอน เรื่ อง หลักการพัฒนาโปรแกรมขันพื
้ ้นฐาน เพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ าใจหลักในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรม และโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ อย่างถ่องแท้ และช่วยให้ นกั เรี ยน
ที่ เ รี ย นอ่อ นสามารถใช้ เ วลานอกเวลาเรี ย นในการฝึ กฝนทัก ษะ และเพิ่ มเติ มความรู้ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย น
ของตนเอง ซึ่ง จากข้ อ ดีข องคอมพิ วเตอร์ มัล ติ มีเดี ย เป็ นสื่ อการเรี ย นรู้ ที่ ผ้ ูเ รี ยนสามารถเรี ย นรู้ ได้ ด้ วยตนเอง
และมีปฏิ สัมพันธ์ กับ บทเรี ยน คื อ การโต้ ตอบและควบคุมบทเรี ยนได้ เมื่ อไม่เข้ าใจเนื อ้ หาสามารถย้ อนกลับ
ไปศึกษาใหม่ได้ โดยแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบท้ ายบทเรี ยน ผู้เรี ยนสามารถทราบผลการเรี ยนรู้
ของตนเองได้ ทัน ที ผู้วิจัย จึง ได้ ส ร้ างบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง หลัก การพัฒ นาโปรแกรมภาษา
ขัน้ พื น้ ฐาน ซึ่งผู้วิจัยมี ความเห็ นว่าบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มัลติ มีเ ดีย ที่ ส ร้ างขึน้ สามารถแก้ ปั ญหาดังกล่าวได้
ทําให้ การจัดการเรี ยนรู้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษา
ขันพื
้ ้นฐาน ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขันพื
้ ้นฐาน
3. เพื่ อ ศึก ษาความพึง พอใจของนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ต่ อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย
เรื่ อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขันพื
้ ้นฐาน

สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่สร้ างขึ ้น มีคา่ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษา
ขันพื
้ ้นฐาน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
3. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่ อง หลักการพัฒนา
โปรแกรมภาษาขันพื
้ ้นฐาน ด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียในระดับมาก

วิธีดาํ เนินการวิจัย

ในการวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จัย ได้ ดํ า เนิ น การทดลองและเก็ บ รวบรวมข้ อมูล โดยนํ า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
มัล ติ มีเ ดี ย ที่ ส ร้ างขึ น้ ไปทดสอบเพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย กับ กลุ่ม ตัวอย่ า ง
ซึ่งนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนปทุมธานี “นันทมุนีบํารุ ง”
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จํานวน 32 คน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ผู้วิจยั เตรี ยมเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่จะใช้ ในการทดลอง จํานวน 32 เครื่ อง ทุกเครื่ องมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า เที ย มกัน โดยคุณ สมบัติ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ เปิ ดบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย
มีรายละเอียดดังนี ้
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1.1 ระบบปฏิบตั ิการ Windows XP หรื อสูงกว่านัน้
1.2 หน่วยประมวลผล (CPU) ที่มีความเร็ วระดับ Pentium 3 ขึ ้นไป
1.3 มี Sound Card พร้ อมลําโพงและหูฟัง
1.4 มี DVD – ROM Drive สําหรับใส่แผ่น DVD – ROM
1.5 หน่วยความจํา (RAM) ตังแต่
้ 256 MB ขึ ้นไป
2. ผู้วิจยั ทําการสอบถาม และทดสอบความสามารถในการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนก่อนการ
ทดลอง 1 สัปดาห์ พร้ อมทัง้ อธิบายขัน้ ตอนการเรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เพื่อให้ นกั เรี ยนเข้ าใจ
และคุ้นเคยกับการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์
3. สถานที่ ใ ช้ ทําการทดลอง คือ โรงเรี ยนปทุมธานี “นัน ทมุนีบํ ารุ ง” สํานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จํานวน 32 เครื่ อง ผู้วิจยั ได้ นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่
สร้ างขึน้ บรรจุลงในเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ทุกเครื่ องแล้ วทดลองเปิ ดใช้ บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มลั ติมีเดียเพื่อให้ เกิ ด
ความพร้ อมก่อนการทดลอง
4. ดําเนินการทดลองกับนักเรี ยนจํานวน 32 คน โดยให้ นกั เรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนจํานวน 30 ข้ อ
ก่อนเรี ยนบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มลั ติมีเดีย ตามลําดับเนือ้ หาที่ กําหนด จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้วยตนเองเป็ น
รายบุคคล (1 คน ต่อ 1 เครื่ อง)
5. ผู้วิจัยให้ นักเรี ยนดูวิธีการใช้ งานโปรแกรม และอธิ บายขัน้ ตอนการทดลองพร้ อมทัง้ ข้ อตกลงต่างๆ
ที่นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิ เพื่อให้ เกิดความเชื่อถือได้ ในการทดลอง
6. นักเรี ยนเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียในแต่ละหน่วยการเรี ยนการเรี ยนรู้ นักเรี ยนทํา
แบบทดสอบระหว่างเรี ยนในแต่ละหน่วย จํานวน 45 ข้ อ ระหว่างเรี ยนโดยโปรแกรมจะทําการบันทึกแสดงผล
คะแนนนักเรี ยนให้ นกั เรี ยนรู้ ผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
7. เมื่อนักเรี ยนเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียครบทัง้ 3 หน่วยการเรี ยนรู้ แล้ วให้ นกั เรี ยนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน จํานวน 30 ข้ อ
8. นํ าผลสรุ ปคะแนนที่นักเรี ยนตอบในแต่ละหน่วย จากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียมากทํ าการ
วิเคราะห์ ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ และนําแบบสอบถามความพึงพอใจให้ นักเรี ยนประเมินเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย แล้ วนําผลมาวิเคราะห์ข้อมูล ตามวิธีการทาง
สถิติ

ผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษา
ขันพื
้ ้นฐาน หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.08/85.83 หน่วยการ
เรี ยนรู้ ที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.04/86.88 และหน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 3 ภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.96/87.92 โดยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย รวมประสิทธิภาพหน่วย
การเรี ยนรู้ ทงั ้ 3 หน่วย เท่ากับ 82.36/86.88 ซึง่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 (E1/E2) ซึง่ สูงกว่า
เกณฑ์ ที่กําหนดทุกหน่วยการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 1 จากผลการหาประสิทธิภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย จะเห็นได้ ว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่ผ้ ูวิจยั สร้ างขึน้ สามารถนําไปใช้ ในการ
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พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้ จริ ง
2. ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์
มัล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง หลัก การพัฒ นาโปรแกรมภาษาขัน้ พื น้ ฐาน คะแนนเฉลี่ ย ของผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนเรี ยนเท่ากับ 19.66 และ 3.96 ตามลําดับ ภายหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขันพื
้ น้ ฐาน คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 23.06 และ 2.84 ตามลําดับเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มัลติมีเดีย เรื่ อง หลักการพัฒนา
โปรแกรมภาษาขัน้ พืน้ ฐาน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขันพื
้ ้นฐาน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้ สงู ขึ ้น
ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 2
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง หลักการพัฒนา
โปรแกรมภาษาขันพื
้ ้นฐาน สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ
( X = 4.50) ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า รายการประเมินที่นกั เรี ยนพอใจ
มากที่สดุ 7 รายการตามลําดับ คือ นักเรี ยนพอใจทําแบบฝึ กหัดหรื อแบบทดสอบรู้ ผลคะแนนทันที ( X = 4.72)
นักเรี ยนมีสมาธิในการเรี ยนมากขึ ้น ( X = 4.69) การเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย โดยการนัง่ เรี ยน
หน้ าจอคอมพิวเตอร์ นานๆ ไม่ทําให้ ร้ ู สกึ เบื่อหน่าย ( X = 4.69) นักเรี ยนมีความพอใจกับเสียงที่ใช้ ในบทเรี ยน
สนุกสนานกับการเรี ยน ( X = 4.59) นักเรี ยนมีความเข้ าใจบทเรี ยนดีขึ ้น ( X = 4.56) นักเรี ยนเรี ยนด้ วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียในบทเรี ยนนี ้ เป็ นเรื่ องไม่ยุ่งยาก ( X = 4.56) นักเรี ยนคิดว่าการเรี ยนด้ วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเป็ นการเรี ยนที่ทนั สมัย ( X = 4.56)
สรุ ปผลการวิจัย
1. บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง หลั ก การพั ฒ นาโปรแกรมภาษาขั น้ พื น้ ฐานที่ ส ร้ างขึ น้
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.36/86.88 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด (80/80)
2. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียในระดับมากที่สดุ
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษา
ขันพื
้ น้ ฐาน มีประสิทธิภาพหน่วยการเรี ยนรู้ ทัง้ 3 หน่วย เท่ากับ 82.36/86.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ คือ
80/80 ซึ่ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ านการวิ จัย ข้ อที่ 1 และได้ ผ ลเช่น เดี ย วกับ การหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น
คอมพิ วเตอร์ มลั ติมีเดียในงานวิจัยของ วลัยพร เกษมสานต์ (2554: 132) ซึ่งมีผลประสิทธิ ภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียหลังจากนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เช่นเดียวกัน แสดงให้ เห็น
ว่าการเรี ยนรู้ ด้ วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ มัลติ มีเ ดี ย ตามความหมายและประโยชน์ ข องบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์
มัลติมี เดียของกิ ด านัน ท์ มลิทอง (2548: 192) กล่าวไว้ ว่าบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มัลติ มีเดี ย เป็ นสื่อประสม
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ผสมผสานกับสื่อหลายๆ ชนิด ทังข้
้ อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดีทศั น์ และเสียง ซึง่ นําเสนอในรู ปแบบ
โดยที่มีปฏิสมั พันธ์ โต้ ตอบกับผู้ใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เป็ นบทเรี ยนสร้ างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ เกิด
การเรี ยนรู้ ใช้ เทคนิคสื่อประสมที่หลากหลาย ส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนไม่เบื่อหน่ายบทเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ สามารถเข้ าใจ
เนือ้ หาได้ ดี ง่ายต่อการใช้ งาน มีการโต้ ตอบปฏิ สมั พันธ์ กับบทเรี ยนทราบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ ทันที ช่วย
ประหยัดกํ าลังคน เวลา และงบประมาณ และสามารถนําไปใช้ ได้ ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ สามารถพัฒนา
ความรู้ ความเข้ าใจเนือ้ หา ทักษะ กระบวนการ และการนําความรู้ ไปใช้ ได้ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ แบกซ์
เตอร์ (Baxter, 1996: 8) พบว่า มัลติมีเดียในปั จจุบนั จะประกอบด้ วยตัวอักษร ภาพวีดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว
และเสียงบรรยาย ซึง่ ทําให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจในเนื ้อหา และทักษะเบื ้องต้ นเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ ได้
2. ผลการวิจัยที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
ที่ ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจัย แสดงให้ เห็นว่าบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มัลติมีเดียที่ สร้ างขึน้
สามารถนํ าไปใช้ ใ นการเรี ยนการสอน ให้ นัก เรี ยนรู้ ขัน้ ตอนการพัฒ นาระบบสารสนเทศ วิ เคราะห์ ร ะบบงาน
และสร้ างผังงานในการออกแบบโครงสร้ างโปรแกรมได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ได้ ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเช่นเดียวกับงานวิจยั ของยอดชาย ขุนสังวาลย์ (2553: 82-83) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
ด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียสูงขึน้ กว่าก่อนเรี ยน ดังนัน้ การเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
สามารถทําให้ นกั เรี ยนเกิดความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหาตามความสามารถของตนเอง ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลสามารถเรี ยนเนื ้อหาซํ ้ากี่ครัง้ ก็ได้ ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยนด้ วย ข้ อความ ภาพเคลื่อนไหว
เสียง วีดีทศั น์ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ พิมพ์ใจ เทพจันทึก (2549: 31, อ้ างถึงใน มาลี จุฑา, 2542: 217) ได้
กล่าวถึงทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลของเดอ ฟลูร์ การเรี ยนการสอนรายบุคคล เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยน
สามารถเลือกเรี ยน หรื อเรี ยนตามความสามารถ ความสนใจของตนเองโดยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น สามารถจัดการเรี ยนรู ด้ วยตนเองหรื อการเรี ยนรายบุคคล เป็ นรู ปแบบหนึง่ ของการเรี ยนที่ผ้ เู รี ยน
ที่สามารถกําหนดจุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู้ สามารถวางแผน และเลือกเรี ยนตามความต้ องการความสามารถ
ความสนใจของตนเอง ผู้เรี ยนสามารถควบคุมการเรี ยนของตนเอง และมีความอิสระในการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ูเรี ยนแสดง
ศักยภาพของตนเองได้ เต็มที่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียสามารถปฏิสมั พันธ์ และตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยผู้เรี ยนแต่ละคนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรี ยนควบคุมเวลาเรี ยนได้ ด้วยตนเอง ซึง่ จะส่งผล
ดีตอ่ การเรี ยนเป็ นรายบุคคล
3. ผลการวิจยั ที่พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50) แสดงให้ เห็นว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่สร้ างขึ ้นสามารถนําไปใช้ ในการเรี ยนการสอน
โดยส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ หลักการพัฒนาโปรแกรมขันพื
้ ้นฐานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ นักเรี ยนพอใจทําแบบฝึ กหัดหรื อแบบทดสอบรู้ ผลคะแนนทันที นักเรี ยนมีสมาธิ
ในการเรี ยนมากขึน้ การเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ มลั ติมีเดีย โดยการนั่งเรี ยนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ นานๆ
ไม่ทําให้ ร้ ู สึกเบื่อหน่าย นักเรี ยนมีความพอใจกับเสียงที่ใช้ ในบทเรี ยนสนุกสนานกับการเรี ยน นักเรี ยนมีความ
เข้ าใจบทเรี ยนดีขึ ้น นักเรี ยนเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียในบทเรี ยนนี ้ เป็ นเรื่ องไม่ยุ่งยาก นักเรี ยน
คิดว่าการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเป็ นการเรี ยนที่ทนั สมัย ซึง่ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีครู เป็ นที่ปรึ กษา ยิ่งนักเรี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู้ มากเท่าใด ก็จะยิ่งทําให้ นกั เรี ยนมีความสุข
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และสามารถสร้ างองค์ความรู้ ได้ ด้วยตนเองมากเท่านัน้ และนักเรี ยนมีความเข้ าใจบทเรี ยนดีขึ ้น นักเรี ยนมีสมาธิ
ในการเรี ยนมากขึ ้น ไม่ร้ ู สกึ วิตกกังวลในขณะใช้ บทเรี ยน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อการที่ได้ เรี ยน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่ อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขันพื
้ ้นฐาน ด้ วยบทเรี ยน
คอมพิ วเตอร์ มัลติมีเดียในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พิ มพ์ ใจ เทพจันทึก (2549: 57-60) ของ
พนมพร ช่วยสกุล (2548: 63) ที่มีความพึงพอใจของผู้เรี ยนโดยใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สดุ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรมีงานวิจัยถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพทางการเรี ยนด้ วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย อาทิ ฮาร์ ดแวร์ ระยะเวลาเรี ยน เพศ วัย ระดับความรู้ สถานที่ เป็ นต้ น
2. ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ในรายวิชาอื่นๆ หรื อในระดับชันอื
้ ่น ๆ
เพื่อพัฒนาสื่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ที่มีประสิทธิภาพให้ มีจํานวนมากขึ ้น
3. ควรมีการสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียในรู ปแบบต่างๆ มากขึ ้น เช่น แบบเกม แบบจําลอง
สถานการณ์ เพื่อเป็ นแนวทางในนําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียไปใช้ ให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้นต่อไป
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