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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ 

การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถม 

ศึกษาปท่ี 5 กลุมเครือขายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กลุมเครือขายโรงเรียนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาท่ี 8 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จํานวน 248 คน ซ่ึงไดมาจากการ

สุมแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และแบบสอบถามความวัดพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระ  

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถม 

ศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.62/87.25 สูงกวาตามเกณฑท่ีกําหนด 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .01 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับดีมาก 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a computer multimedia instruction with 

the set criterion 80/80 and to compare the learning achievement pretest-posttest marks and to 

study satisfactions towards a computer multimedia instruction under the Social Studies, Religion,  

and Culture Subject Matter for the Prathom Suksa V in school of Educational Quality 

Development  Network VIII under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office I. The 

samples were 218 Prathom Suksa V students taken by multi-stage random sampling from the 

school of Educational Quality Development Network VIII under Ratchaburi Primary Educational 

Service Area Office I. The instruments used in this research were computer multimedia instruction 

under the Social Studies, Religion, and Culture subject matter, an achievement test, and a 

satisfaction test. Statistics used to analyze the data were means, percentage, Standard Deviation 

and t-test for dependent samples. 

 The result were as follows :  

 1. The efficiency of computer multimedia instruction under the Social Studies, Religion,  

and Culture subject matter for the Prathom Suksa V had an efficiency level at 85.62/87.25 

 2. The achievement of Prathom Suksa V students who have used a computer 

multimedia instruction after studying higher than before studying significantly on the statistic 

level .01 

 3. The students’satisfactions towards using a computer multimedia Instruction under the 

Social Studies, Religion, and Culture subject matter for the Prathom Suksa V was very good. 

Keyword: A computer multimedia instruction 

 

บทนํา 
 ในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย

ดานท้ังดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ประชากร พลังงานและสิ่งแวดลอม สังคมเปลี่ยนแปลงกลายเปน

ยุคโลกาภิวัตน  (Globalization) ท่ีมีการเคลื่อนยายคน เงิน วัฒนธรรม เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร และความรูอยาง

เสรี เปนยุคขอมูลขาวสารไรพรมแดน ทุกคนมีโอกาสรับรูขาวสารท่ัวทุกมุมโลกไดอยางเทาเทียมกันและรวดเร็ว  โดย

การใชเทคโนโลยี สงผลกระทบตอสังคมไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ันการจัดการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการ

พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศ เพ่ือใหแขงขันไดในประชาคมโลก และยังชวยลดความเหลื่อมล้ํา

ทางดานสังคมและเศรษฐกิจอีกดวย 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559  เปนแผนยุทธศาสตรท่ีชี้นําทิศ

ทางการพัฒนาประเทศซ่ึงไดกําหนดวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 กลาวโดยสรุปไดในพันธกิจขอท่ี 2 วา “พัฒนาคนใหมี

คุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม สามารถปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลง ” และ

ยังไดกําหนดเปนเปาหมายหลักในขอท่ี 2 วา “คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีสุขภาวะท่ีดีขึ้น มีคุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต,ิ 2554 : 8-9) ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  

 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 146 
 

2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 6 ไดบัญญัติไววา  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น

อยางมีความสุข  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาแหงชาติ, 2545 : 9) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ไดกําหนดไววา “มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติ  ใหเปนมนุษยท่ีมีความ

สมดุลท้ังดานรางกาย  ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอ

การศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุก

คนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 4) 

 การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชวยใหผูเรียนมีความรู

ความเขาใจในการดํารงชีวิตของมนุษยท้ังในฐานะปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตาม

สภาพแวดลอม  การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด  เขาใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมยั กาลเวลา ตาม

เหตุปจจัยตางๆ  เกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น  มีความอดทน  อดกลั้น ยอมรับในความแตกตางและมีคุณธรรม 

สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต  เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2553 : 132) ซ่ึงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม น้ัน 

ครูผูสอนมีหนาท่ีในการออกแบบการเรียนรูท่ีเสริมสรางผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะกระบวนการตางๆ ท่ี

สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสามารถอยู

รวมกันไดอยางมีความสุข (โรงเรียนบานทุงศาลา, 2553 : 9-10)  

 ดังน้ันการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวทางใหการจัดการศึกษาท่ียึดผูเรียนเปนผูท่ีสําคัญท่ีสุด ซึ่งตองอาศัยแนวการจัด

ประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซ่ึงตองอาศัยหลักการ รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอน และ

เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเขาชวย (ทิศนา แขมณี, 2556 : 3) และในปจจุบันเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญใน

การศึกษา เปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูท่ีชวยใหสงเสริมทักษะในการเรียนรู และเปนเคร่ืองมือสรางองค

ความรูใหม ครูผูสอนจึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลง และในการจัดการเรียน 

การสอนจึงจําเปนจะตองอาศัยสื่อทางการศึกษาเขามาชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้น ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2546 : 5) กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนนวัตกรรมท่ีประยุกตใช

เทคโนโลยีสมัยใหมผสมผสานกันอยางเปนระบบ ในการนําเสนอเน้ือหาความรู และกิจกรรมการสอนอยางมีแบบ

แผนโดยใชคอมพิวเตอรเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จึงทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

มากขึ้น ดานการศึกษาจึงนับวาคอมพิวเตอรมีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความมุงมั่นของสังคมท่ีจะ

นําพาประเทศชาติกาวสูยุคขอมูลขาวสาร ดวยระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหใชประโยชนทางเทคโนโลยีอยาง

คุมคาและมีประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาเปนการลดความเหลื่อมล้ําของโอกาสทาง

การศึกษา ชวยใหผูเรียนไดรับการเรียนรูอยางไมมีขีดจํากัดเต็มตามศักยภาพ 

 ดังน้ันสื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จึงตอบสนองความตองการเปน

รายบุคคล และชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความสามารถของตน เปนวิธีสอนท่ีลดภาระของครูและชวย

แกปญหาการขาดแคลนครู ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กลุมเครือขายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 
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อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงผลการวิจัยน้ี  เพ่ือเปนแนวทางแกครูในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

โดยใชเทคโนโลยีมาชวยสอน เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และยังไดสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ 

และเทคโนโลยี (Information ,Media and Technology Skills) ซ่ึงจําเปนตองรูเทาทันสารสนเทศ (Information 

Literacy), รูเทาทันสื่อ (Media Literacy)และรูเทาทันไอซีที (ICT : Information Communication and 

Technology Literacy) จําเปนตองใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิผล และมีความรูพ้ืนฐานในการประยุกตใช ICT 

ไดตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรม สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น และยังสามารถปรับตัวไดทันกับ

การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ี

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เปนหน่ึงสาระการเรียนรูแกนกลางซึ่งมีเน้ือหาสาระเก่ียวกับการอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความ

เชื่อมสัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพ่ือชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม 

เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมโดยไดกําหนดสาระตางๆ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 1)  

 บอรกและกอลล (Borg & Gall, 1989, p. 784-785 อางถึงใน พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ, 2531 :  21)  การ

วิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา (education research and development) หรือ R & D เปนกลยุทธหรือ

วิธีการหน่ึงท่ีนิยมใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาการศึกษา โดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยา  

เปาหมายหลักคือใชกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา (education products) ซ่ึง

หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑทางการศึกษา ไดแก หนังสือ แบบเรียน ฟลม สไลด เทปเสียง เทปวีดีทัศน คอมพิวเตอรและ

โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือใหไดรูปแบบการศึกษาใหมขึ้นมา เชน ชุดการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

รูปแบบการสอน ระบบพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เปนตน ซึ่งกระบวนการวิจัยดังกลาวเนนการพัฒนาหรือ

การวิจัยและพัฒนา  

 กิดานันท มลิทอง (2539 : 83-84) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา หมายถึง สื่อประสม 

ปฏิสัมพันธ (interactive  multimedia) โดยจัดใหมีความสัมพันธระหวางสื่อและผูใชสื่อ โดยนําอุปกรณตางๆ เชน 

เคร่ืองเลน CD-ROM เคร่ือง Audio-Digitize เคร่ืองเลน Laser Disc ฯลฯ มาใชรวมกัน เพ่ือเสนอเนื้อหาขอมูลท่ีเปน

ตัวอักษร ภาพกราฟฟก ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน และเสียงในระบบสเตอริโอ โดยการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรชวยในการผลิต 
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 ฤทธิชัย  ออนมิ่ง  (2547 : 20-25) ไดกลาววา  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีดีผูสรางจะตองรอบรูใน

เร่ืองของโปรแกรมหลักและโปรแกรมเสริม  กระบวนการเรียนการสอน  ตลอดจนหลักการและทฤษฎีตางๆ ท่ีใชใน

การสรางโดยเฉพาะหลักการทางดานจิตวิทยาทางการศึกษา เชน หลักการรับรู (perception) จึงตองใชสิ่งเราให

เหมาะสมกับเพศ วัย สติปญญา ความพรอม ความสามารถและความสนใจ หลักการจํา (memory) เมื่อผูเรียนได

ทําซํ้าๆ ก็จะชวยจําและทําได หลักการมีสวนรวม (participation) ตองออกแบบบทเรียนใหสามารถโตตอบกับ

ผูเรียนได หลักการสรางแรงจูงใจ (motivation) การมีกิจกรรมท่ีทาทาย ผูเรียนรูเปาหมายของการเรียน ผูเรียน

สามารถควบคุมการเรียนดวยตนเองเปนการเสริมแรงอยางหน่ึง หรือการนําเสนอสิ่งแปลกใหมเปนการสรางแรงจูงใจ

ใหอยากรูอยากเห็น ความแตกตางระหวางบุคคล (individual difference) ในดานความสนใจ ความถนัด 

ความสามารถ อารมณ  สติปญญา ผูเรียนแตละคนจึงสามารถเรียนรูแตกตางกัน การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย ตองมีความยืดหยุน มีระดับของความยากงาย เพ่ือตอบสนองความตองการและความแตกตางของผูเรียน

ไดเปนอยางดี สอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ท่ีเชื่อวาพฤติกรรมมนุษยเกิดขึ้นจากการเรียนรูและการเสริมแรง

จะชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมไดตามตองการ นักจิตวิทยาท่ีไดรับการยอมรับในทฤษฎน้ีีคือ วัตสัน (Watson) ซึ่งถือ

วาเปนบิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และสกินเนอร (Skinner) ท่ีนําทฤษฎีน้ีไปประยุกตใชเพ่ือการเรียนการสอน

โดยเฉพาะทฤษฎีการเสริมแรง ซ่ึงเชื่อวาการเสริมแรงเปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ

เรียน อันนําไปสูการเรียนรูและเกิดความคิดสรางสรรค 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยไดพัฒนามาจากเทคนิคของบอรกและกอลล (Borg & Gall, 1989, p. 771 - 

798) ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยและพัฒนามีกระบวนการในการดําเนินงานท้ังหมด 6 ขั้นตอน คือ R� : สํารวจขอมูล

พ้ืนฐานในการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย D� : พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย R� : 

ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย D� : พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย R� : ประเมินบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย D� : พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 ใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Education Research and Development) 

พัฒนามาจากเทคนิคของบอรกและกอลล ( Borg & Gall, 1989 p.771-798 ) ซ่ึงมีขั้นตอนสําคัญ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการวิจัย (Research : R�)  

  สํารวจขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  กําหนดคุณลักษณะและรูปแบบของ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

สาระการเรียนรูแกนกลาง กําหนดเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคท่ีตั้งไว 

ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 แบงเน้ือหาออกเปน 14 เร่ือง  

 2. ขั้นตอนการพัฒนา (Development) : D�) 

  สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ตามหลักการ เทคนิค วิธีการเขียนโปรแกรม เคร่ืองมือท่ีจะชวย

สรางโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คือ โปรแกรม Adobe Photoshop CS5, โปรแกรม Adobe Illustrator 

CS5 และโปรแกรมอื่น ๆ ประกอบในการสราง เชน โปรแกรม Audacity, Sublime Text3, Xampp 1.9.2, ภาษา 

CSS, ภาษา HTML, ภาษา JQUERY,ภาษา PHP, ภาษา SQL และ Framework Codeigniter เปนตน กําหนด

รูปแบบของผังงาน (flow chart) จัดทําสตอร่ีบอรด (story board) เขียนผังรายการ (script) แลวตรวจสอบ 
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นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ขอคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไขบทเรียนแลว นําบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียท่ีสรางเสร็จแลว เสนอผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพดานเน้ือหา พบวา คุณภาพดานเน้ือหาในภาพรวม มีคา

เทากับ 4.86  อยูในระดับดีมาก และประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวาคุณภาพดานเทคโนโลยี

การศึกษาในภาพรวม มีคาเทากับ 4.80 อยูในระดับดีมาก 

 3. ขั้นตอนการวิจัย ( Research : R� )  

  เปนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556 : 11-12) โดย

การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คร้ังท่ี 1 การทดลองแบบรายบุคคล (Individual tryout) หา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑ 60/60 ไดคาประสิทธิภาพ ( E�/ E�	= 65.95/66.67) 

คร้ังท่ี 2 การทดลองแบบกลุมเล็ก (Small group tryout) เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ตามเกณฑ 70/70 ไดคาประสิทธิภาพ (E�/ E�		= 76.43/75.83 ) และคร้ังท่ี 3 การทดลองภาคสนาม (Field 

tryout) โดยการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีทําการปรับปรุงแกไขจากการทําการทดลองคร้ังท่ี 2 ไปทดลอง

เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตามเกณฑ 80/80 ไดคาประสิทธิภาพ ( E�/ E�		= 

85.62/87.25) สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด  

 4. ขั้นตอนการพัฒนา (Development : D�) 

  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มาปรับปรุง แกไขเร่ืองการใชกราฟฟก intro กับการ login ซ่ึงยัง

ไมสัมพันธกัน background บางหนายังไมสัมพันธกับเน้ือหา การปรับสีใหดูสดใสขึ้น และการเพ่ิมเสียงใหตลอดท้ัง

บทเรียน 

 5. ขั้นตอนการวิจัย  (Research : R� ) 

  ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยการทดลองคร้ังท่ี 4 การทดลองภาคสนาม (Field 

Tryout) เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือวัดความกาวหนาของผูเรียน พบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (X� กอนเรียน = 25.74,  X� หลังเรียน = 30.82) และศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวา ความพึงพอใจตอการ

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X� = 4.55) แลวปรับปรุงบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จัดทําคูมือประกอบการใชโปรแกรม เพ่ือผลิตและเผยแพรตอไป  

 6. ขั้นตอนการพัฒนา (Development : D� )  

  เผยแพร และนําเสนอรายงานผลการวิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดทํารายงานเพ่ือเสนอผลการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียตอท่ีประชุมทางวิชาการ หรือสิ่งพิมพเพ่ือเผยแพรในวารสาร ควบคุมคุณภาพ

บทเรียนคอมพิวเตอรใหมีลักษณะและคุณภาพเชนเดิม 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.62/87.25 สูงกวาตามเกณฑท่ีกําหนด 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับดีมาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการศึกษาวิจัย อภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. ดานประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (Try out) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 

30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 85.62/87.25 ซึ่งสูงกวา

เกณฑ 80/80 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรุงทิพย ทองชาติ (2550 : 80-81) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง คําภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 

พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยรวมมีประสิทธิภาพ 87.11/86.67 ซ่ึงเปนผลมาจาก

บทเรียนท่ีสรางขึ้นมีการพัฒนาอยางเปนระบบ มีความนาสนใจ ประกอบดวยตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพกราฟฟก เสียง

บรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบ ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน คํานึงถึงความแตกตางภายในของ

มนุษยดวย ทําใหผูเรียนมีอิสระมากขึ้นในการควบคุมบทเรียนดวยตนเอง และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ

ลีลารัศม จาตุรพล (2555 : 105) ซึ่งไดพัฒนาทักษะการอานและสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการเชื่อมโยงตัวอักษรกับหนวยเสียง (Phonic) รวมกับกิจกรรมกลุมของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 82.25/81.33 ซ่ึงสรุปเก่ียวกับการสรางสื่อ

โดยกอนท่ีจะนําไปใชควรทดลอง ปรับปรุงใหไดมาตรฐาน มีการทดลองใชกับกลุมตัวอยางหลายๆ กลุม เพ่ือใหไดสื่อ

ท่ีมีประสิทธิภาพกอนนําไปใชจริง 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (X� กอนเรียน = 25.74, X� หลังเรียน = 

30.82) แสดงใหเห็นวา การถายทอดวิธีการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพชวยใหผูเรียน

เกิดความเอาใจใส สนใจเรียนมากขึ้นเรียนรูไดดวยตนเอง มีการนําเสนอวัตถุประสงคการเรียน ทบทวนความรูเดิม 

นําเสนอเน้ือหาใหม กระตุนการตอบสนองใหผลปอนกลับ ทดสอบความรูระหวางเรียนและทายบทเรียน เพ่ือเปด

โอกาสใหนักเรียนไดทดสอบตนเอง ซ่ึงมีผลตอความจําระยะยาวของนักเรียน ซ่ึงกิดานันท มลิทอง (2543 : 275) 

กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน สามารถสืบคนเชื่อมโยงไดฉับไวมีการ

โตตอบระหวางสื่อกับผูเรียน ทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนอันจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

และสอดคลองกับงานวิจัยของกมลชนก ลิมปยการ (2548 : 63) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาระคน สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมี

ประสิทธิภาพ 82.52/81.89 เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดกําหนดใหผูเรียนตองทําแบบฝกหัดระหวาง

เรียนในทันทีท่ีเรียนจบเน้ือหา ทําใหผูเรียนยังคงจดจําเน้ือหาท่ีเรียนรูได ทําแบบทดสอบ เมื่อเรียนจบเน้ือหาในแตละ

เร่ือง เพ่ือวัดความรูความเขาใจของผูเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด และยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของพัลลภ พิริยะสุรวงศ (2542 : 14) ท่ีวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ยังสามารถตอบสนองรูปแบบ

การเรียนรูของผูเรียนท่ีแตกตางกันได สรางบรรยากาศท่ีนาสนใจในการเรียนรูและดึงดูดความสนใจของผูเรียนได 
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 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวา ความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในภาพรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (X� = 4.55) ซ่ึงผูวิจัยไดนํากระบวนการวิจัยและพัฒนา (Education Research and Development) มาใชใน

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีการจัดระบบงานอยางเปนขั้นตอน เร่ิมจากการวางแผน

งานในดานตางๆใหพรอม และประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือใหไดสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีมี

คุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ สอดคลองกับสุกรี รอดโพธิ์ทองและคณะ (2544 : 43) ซ่ึงแบงองคประกอบ

สําคัญออกเปน 2 สวน คือ องคประกอบ ดานการออกแบบการเรียนการสอนและการออกแบบหนาจอ การ

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เราความสนใจ นําเสนอวัตถุประสงคของการเรียน ทบทวนความรูเดิม 

นําเสนอเน้ือหาใหม กระตุนการตอบสนองใหผลปอนกลับ ทําแบบฝกหัดและทดสอบความรู ผูเรียนจะไดทราบผล

คะแนนทันที ทําใหผูเรียนมีความรูสึกพึงพอใจ ทําใหไมเกิดความเบ่ือหนายในการเรียน 

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา

การศึกษา เปนการนําเสนอเน้ือหาวิชาหรือบทเรียนไปสูผูเรียน ซ่ึงเปนการสงเสริมทักษะสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี ซ่ึงเปนทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จึงตองใชบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญในหลายๆดาน ดังน้ัน

ควรพิจารณาความพรอมดานบุคลากร และดานเทคโนโลยี เพ่ือใหไดบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ นําเสนอบทเรียนใน

รูปแบบท่ีไมยุงยาก ซับซอน คํานึงถึงความสะดวกและความเหมาะสมกับการนําบทเรียนไปใชงานจริงได 

  1.2 ควรมีการสนับสนุนใหมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีมีประสิทธิภาพไปใชในเน้ือหา

หรือบทเรียนอื่น ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ซ่ึงเปน

ทางเลือกหน่ึงใหกับผูเรียน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู ท้ังยังเปนการสงเสริมใหผูเรียน

รูจักการเรียนรูไดดวยตนเอง ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี และยังชวยเสริมความสนใจใน

การเรียนย่ิงขึ้น 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียผานระบบเครือขายทาง

อินเทอรเน็ต  เพราะปจจุบันอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทสําคัญอยางมากในการเรียนรู ซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนรูได

อยางไมจํากัด 

  2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับรูปแบบการสอนอื่น ๆ 

ท่ีแตกตางออกไป เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูและนําไปใชประโยชนในดานการศึกษาตอไป 
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