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การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม 
รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

The Development of Multimedia on Network of The Human Relations In society of 
Human Behavior and Self Development for Bachelor’s Degree Students. 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย  เร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม 
รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายกับเกณฑรอยละ 60  3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
บทเรียนมัลติมีเดียบน กลุมตัวอยาง ไดแก  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาพฤติกรรมมนุษยกับ
การพัฒนา ในภาคเรียนท่ี 1/2558 ไดมาจากวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน จํานวน 75  คน เคร่ืองมือการวิจัย ไดแก 1) 
บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.77 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91  4) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย 
 ผลการวิจัย พบวา 1). บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม รายวิชาพฤติกรรม
มนุษยกับการพัฒนาตน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ (84.55/80.88) 2). ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวย
บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายสูงเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3). ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายเร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม ในรายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตนอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (  =  4.80,  S.D. = 0.46) 

คําสําคัญ : มัลติมีเดีย,เครือขาย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
 This research work aimed to 1) develop the multimedia lessons topic interpersonal relations 
in Human Behaviors and Self-development subject on the network in order to meet the criteria of 
80/80, 2) compare the learning achievement of the students after the multimedia on the network to 
meet the criteria of 60 percent, 3) study the satisfaction of the students towards the multimedia on 
the network. The sample included 75 Songkhla Rajabhat University students. The research tools were 
1) the multimedia lessons on the network, 2) learning achievement test with the reliability value of 
0.77, 3) satisfaction questionnaire with the reliability value of 0.91 and 4) quality assessment form for 
the multimedia on the network.  
 The finding revealed that: 1. The multimedia on the network had higher efficient than the 
criteria (84.55/80.88); 2.The students’ learning achievement after the multimedia lessons on the 
network was high, the percentage of which was 60 with the statistical significant level of .01; and 3.The 
students were satisfied with the multimedia lessons topic interpersonal relations in Human Behaviors 

and Self-development subject at the highest level (  = 4.80, S.D. = 0.46). 
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บทนํา 
 
 ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหขอมูลขาวสารและความรู สามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวาง ตั้งแตระดับ
บุคคลขึ้นไปถึงระดับองคกรอุตสาหกรรม ภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศและระหวางประเทศ จนกระท่ังภาวะ "ไร
พรหมแดน" อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว ไดเกิดขึ้นในกิจกรรมและวงการตางๆและนับเปน
ความกลมกลืนสอดคลองกันอยางย่ิง ท่ีการพัฒนาบุคลากรในสังคมอันประกอบดวยภาคการศึกษา และการฝกอบรมเปน
เร่ืองราวของการเรียนรูสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ท้ังท่ีเปนขอมูล (Data) ขาวสาร (Information)ก็ตาม ดังน้ันเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถนําประโยชนมาสูวงการศึกษา ไดอยางเหมาะสมหากรูจักใชใหเปนประโยชนและ
คุมคาตอการลงทุน (ไพรัช  ธัชยพงษ และพิเชษ  ดุรงคเวโรจน, 2541: 56) 

แนวโนมในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษาในปจจุบันและอนาคตจะเปนรูปแบบของการเรียนการสอน 
โดยนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มาผสมผสานกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เน่ืองจากเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมีลักษณะเฉพาะ 
คือ มีความสามารถในการนําเสนอขอมูลผานระบบ เวิลด ไวด เว็บ (World Wide Web) ในการใชเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction : WBI) หรือ อีเลิรนน่ิง (E-learning)   

ทักษิณา วิไลลักษณ (2551: 30) กลาววา การเรียนการสอนผานเว็บมีลักษณะโดดเดน คือ ผูเรียนสามารถเรียน
และสื่อสารกับเพ่ือน ผูสอนหรือบุคคลอื่นๆ ท่ีสนใจและผูเชี่ยวชาญตาง ๆ แตผูเรียนไมตองเขาชั้นเรียน เขาโรงเรียน เพราะ
ถือวาเว็บไซตเปนเสมือนหองเรียนหรือโรงเรียน หนังสือเน้ือหาการเรียนถูกแทนท่ีดวยเน้ือหาดิจิตอลลักษณะตางๆ ท้ังขอความ 
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน ตามแตลักษณะของเว็บไซต สําคัญท่ีสุดคือ ผูเรียนท่ีไมกลาแสดงออกในหองเรียน
ปกติจะกลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็นไดมากกวาเดิม  

จากสภาพสังคมและความกาวหนาของเทคโนโลยีตาง ๆ ในปจจุบันสงผลใหการศึกษาตองนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาปญหาท่ีเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนปจจุบันใน
รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน ซึ่งเปนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาชีพครู สําหรับการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน ยังเปนการสอนแบบบรรยาย โดยอาจารยผูสอน  ซ่ึงวิธีการสอนดังกลาว
ทําใหขาดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน และนักศึกษาไมไดรับการพัฒนาความคิด ในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะรายวิชาประเภทการใชวิธีการบรรยายเปนสวนใหญ ซ่ึงตองคนหารูปแบบกระบวนการ
จัดการการสอนท่ีสามารถเขาถึงผูเรียนไดดีท่ีสุด โดยเฉพาะรายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน ซ่ึงจากการสํารวจผล
การเรียนของผูเรียน สวนใหญไดคะแนนอยูในระดับต่ํา ผูสอนจึงคิดคนกระบวนการท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนใหเปนท่ี
นาสนใจและสามารถเขาถึงผูเรียนไดเปนอยางดี กระบวนการดังกลาวคือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยวิธีการสอน
แบบใชสื่อมัลติมีเดีย และเพ่ือใหการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นจึงพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบน
เครือขาย เร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตนขึ้น 

จากสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน เพ่ือใหกาวทันกับยุค
สมัยกาวทันกับเทคโนโลยีผูวิจัยจึงไดออกแบบการเรียนการสอนโดยการใชสื่อเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร โดยใช
รูปแบบผสมผสานท้ังภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ไดแกสื่อมัลติมีเดีย ซ่ึงเปนการใชสื่อมากกวา 1 รวมกันนําเสนอขอมูล
ขาวสาร โดยมีจุดมุงหมายใหผูรับสื่อสามารถรับขอมูลขาวสารไดมากกวา 1 ชองทาง และหลากหลายรูปแบบ เมื่อนํามา
ประยุกตใชกับเทคโนโลยีเครือขายก็จะสามารถเขาถึงผูเรียนไดหลากหลายชองทางมากขึ้น และเพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัยไมเนนรูปแบบการบรรยาย แตจะสงเสริมกระบวนการคิด เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาใจเน้ือหา
บทเรียนแบบการใชทักษะกระบวนการการคิด ทักษะการปฏิบัติ ซ่ึงจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีดีขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษย
กับการพัฒนาตน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ือง การสราง
มนุษยสัมพันธในสังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน กับเกณฑรอยละ 60 
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 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธใน
สังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 
 1. มัลติมีเดีย 
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับมลัติมีเดียไดมีผูกลาวถึง ความหมายไวอยางหลากหลาย ไดแก 
  ณัฐกร สงคราม (2554 : 3) กลาววา มัลติมีเดยี หมายถึง การใชคอมพิวเตอรผสมผสานรูปแบบการนําเสนอขอมูล
ขาวสารเพ่ือกอใหเกิดการรับรูท่ีหลากหลายตอกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนการมองเห็น ขอความ ภาพ การไดยินเสียง หรือ
แมกระท่ังความสามารถในการโตตอบกับสื่อ ทําใหมัลติมีเดียถูกนํามาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนการสอนอยางแพรหลาย 
ท้ังในลักษณะสื่อประกอบการบรรยายของผูสอนในชั้นเรียน และสื่อสําหรับผูเรียนนําไปใชเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 
  ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ  (2552 : 2) ไดใหความหมายของมัลติมีเดีย หมายถึง การนําเอาองคประกอบของ
สื่อลักษณะตางๆมาผสมผสานเขาดวยกัน  ซึ่งประกอบดวยตัวอักษร (Text) ภาพน่ิง (Image) ภาพเคลื่อนไหวหรืออะนิเม
ชัน (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน (Video) โดยผานกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอรเพ่ือสื่อความหมายกับ
ผูใชอยางมีปฏิสัมพันธ (Interactive  Multimedia)  และไดบรรลุตามวัตถุประสงคการใชงาน 
  ดังน้ันจึงสรุปไดวา มัลติมีเดีย หมายถึงการรออกแบบการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายรูปแบบมา
ผสมผสานกัน ท้ัง อักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิโอ และสามารถรับรูขาวสารไดหลากหลายชองทาง โดยอาศัย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 
 2. การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย 
  มนตชัย  เทียนทอง.  (2545 : 82) นําแนวคิดของโรเบิรต กาเย (Robert Gange'') มาใชประกอบการออกแบบ
บทเรียนมัลติมีเดีย เพ่ือใหไดบทเรียนท่ีเกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง โดยยึดหลักการนําเสนอ
เน้ือหาและจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หลักการสอนท้ัง 9 ประการ ไดแก 
  2.1 เรงเราความสนใจ (Gain Attention) กอนท่ีจะเร่ิมการนําเสนอเน้ือหาบทเรียน ควรมีการจูงใจและเรง
เราความสนใจใหผูเรียนอยากเรียน ดังน้ัน บทเรียนคอมพิวเตอรจึงควรเร่ิมดวยการใชภาพ แสง สี เสียง หรือใชสื่อประกอบ
กันหลายๆ อยาง โดยสื่อท่ีสรางขึ้นมาน้ันตองเก่ียวของกับเน้ือหาและนาสนใจ ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอความสนใจของผูเรียน 
นอกจากเรงเราความสนใจแลว ยังเปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียนพรอมท่ีจะศึกษาเน้ือหาตอไปในตัวอีกดวย 
  2.2 บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) วัตถุประสงคของบทเรียน นับวาเปนสวนสําคัญยิ่งตอ
กระบวนการเรียนรู ท่ีผูเรียนจะไดทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนจากผูเรียน นอกจากผูเรียนจะทราบถึงพฤติกรรมขั้น
สุดทายของตนเองหลังจบบทเรียนแลว จะยังเปนการแจงใหทราบลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเน้ือหา รวมท้ังเคาโครง
ของเน้ือหาอีกดวย การท่ีผูเรียนทราบถึงขอบเขตของเน้ือหาอยางคราวๆจะชวยใหผูเรียนสามารถผสมผสานแนวความคิด
ในรายละเอียดหรือสวนยอยของเน้ือหาใหสอดคลองและสัมพันธกับเนื้อหาในสวนใหญได ซ่ึงมีผลทําใหการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นอกจากจะมีผลดังกลาวแลว ผลการวิจัยยังพบดวยวา ผูเรียนท่ีทราบวัตถุประสงคของการเรียนกอน
เรียนบทเรียน จะสามารถจําและเขาใจในเน้ือหาไดดีขึ้นอีกดวย 
  2.3 ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรูเดิมกอนท่ีจะนําเสนอความรูใหม
แกผูเรียน มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองหาวิธีการประเมิน ความรูท่ีจําเปนสําหรับบทเรียนใหม เพ่ือไมใหผูเรียนเกิด
ปญหาในการเรียนรู วิธีปฏิบัติโดยท่ัวไปสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ การทดสอบกอนบทเรียน (Pre-test) 
ซ่ึงเปนการประเมินความรูของผูเรียน เพ่ือทบทวนเน้ือหาเดิมท่ีเคยศึกษาผานมาแลว และเพ่ือเตรียมความพรอมในการรับ
เน้ือหาใหม 
  2.4 นําเสนอเน้ือหาใหม (Present New Information) หลักสําคัญในการนําเสนอเน้ือหาของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ ควรนําเสนอภาพท่ีเกี่ยวของกับเน้ือหา ประกอบกับคําอธิบายสั้น ๆ งาย แตไดใจความ การใช
ภาพประกอบ จะทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหางายขึ้น และมีความคงทนในการจําไดดีกวาการใชคําอธิบายเพียงอยางเดียว 
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  2.5 ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning) ตามหลักการและเง่ือนไขการเรียนรู (Condition of 
Learning) ผูเรียนจะจําเน้ือหาไดดี หากมีการจัดระบบการเสนอเน้ือหาท่ีดีและสัมพันธกับประสบการณเดิมหรือความรูเดิม
ของผูเรียน  
  2.6 กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) นักการศึกษากลาววา การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพ
มากนอยเพียงใดน้ันเกี่ยวของโดยตรงกับระดับและขั้นตอนของการประมวลผลขอมูล หากผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด รวม
กิจกรรมในสวนท่ีเก่ียวกับเน้ือหา และรวมตอบคําถาม จะสงผลใหมีความจําดีกวาผูเรียนท่ีใชวิธีอานหรือคัดลอกขอความ
จากผูอื่นเพียงอยางเดียว 
  2.7 ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) ผลจากการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะ
กระตุนความสนใจจากผูเรียนไดมากขึ้น ถาบทเรียนน้ันทาทาย โดยการบอกเปาหมายท่ีชัดเจน และแจงใหผูเรียนทราบวา
ขณะน้ันผูเรียนอยูท่ีสวนใด หางจากเปาหมายเทาใด การใหขอมูลยอนกลับดังกลาว ถานําเสนอดวยภาพจะชวยเรงเรา
ความสนใจไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะถาภาพน้ันเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียน อยางไรก็ตาม การใหขอมูลยอนกลับดวยภาพ หรือ
กราฟฟกอาจมีผลเสียอยูบางตรงท่ีผูเรียนอาจตองการดูผล วาหากทําผิด แลวจะเกิดอะไรขึ้น เน้ือหาท่ีมีความยาก การให
ขอมูลยอนกลับดวยคําเขียนหรือกราฟจะเหมาะสมกวา 
  2.8 ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) การทดสอบความรูใหมหลังจากศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรียกวา การทดสอบหลังบทเรียน (Post-test) เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบความรูของตนเอง 
นอกจากน้ีจะยังเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผานเกณฑท่ีกําหนดหรือไม เพ่ือท่ีจะไปศึกษาในบทเรียนตอไปหรือ
ตองกลับไปศึกษาเน้ือหาใหม 
  2.9 สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) การสรุปและนําไปใช จัดวาเปนสวนสําคัญในขั้นตอน
สุดทายท่ีบทเรียนจะตองสรุปมโนคติของเน้ือหาเฉพาะประเด็นสําคัญๆ รวมท้ังขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดมีโอกาสทบทวนความรูของตนเองหลังจากศึกษาเน้ือหาผานมาแลว ในขณะเดียวกัน บทเรียนตองชี้แนะเน้ือหาท่ี
เก่ียวของหรือใหขอมูลอางอิงเพ่ิมเติม เพ่ือแนะแนวทางใหผูเรียนไดศึกษาตอในบทเรียนถัดไป หรือนําไปประยุกตใชกับงาน
อื่นตอไป 
  จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจึงนําหลักการออกแบบตามแนวทาง ADDIE Model มาใชในการออกแบบ
บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย ADDIE คือ กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนการออกแบบตาม
รูปแบบ ADDIE ซ่ึงประกอบดวย การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การ
ทดลองใช (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation)  พิสุทธา  อารีราษฎร (2551 : 64) กลาววา รูปแบบ ADDIE 
เปนรูปแบบท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในการนํามาใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร โดยรอดเดอริค ซิมส (Roderic 
Sims) แหงมหาวิทยาลัยซิดนีย (University of Technology Sydney) ไดนํารูปแบบ ADDIE มาปรับปรุงขั้นตอนใหเปนขั้นตอน
การพัฒนาโดยครอบคลุมสาระสําคัญในการออกแบบมัลติมีเดีย ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ขั้นตอนการพัฒนามลัตมิีเดียตามแนวทาง ADDIE Model  
 (ท่ีมา :  พิสุทธา  อารีราษฎร. 2551 : 64) 
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 จากแนวคิด ทฤษฎีดังท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงออกแบบกรอบแนวคดิในการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิด 

  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดออกแบบพัฒนาและดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. บทเรียนมัลติมีเดียไดดําเนินการออกแบบและพัฒนา โดยเร่ิมจากการวิเคราะหปญหาการสอนวิชาพฤติกรรม
มนุษยกับการพัฒนาตน การวิเคราะหเน้ือหา การวิเคราะหผูเรียน การวิเคราะหทรัพยากรท่ีเก่ียวของ 
 2. ศึกษากรอบมาตรฐานการศึกษา (มคอ.3) และหนังสือเรียนรายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 
 3. นําขอสอบท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 2 คน และผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและประเมินผล 
จํานวน 1 คน เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับพฤติกรรมท่ีตองการจะวัดจากน้ันนําขอสอบไปวิเคราะห
หาคุณภาพขอสอบรายขอ และหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ จากน้ันนําขอสอบท่ีผานการหาคุณภาพแลวไป
ใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
 4. เขียนผังงาน (Flowchart) เพ่ือออกแบบโครงสรางขั้นตอนการทํางานแตละขั้นตอนของบทเรียนมัลติมีเดีย 
และออกแบบบทเร่ือง (Story Board) เพ่ือวางแผนการนําเสนอเน้ือหาในแตละกรอบ จากน้ันนําผังงาน (Flowchart) และ
บทเร่ือง (Story Board) เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบพิจารณาความถูกตอง
และเหมาะสม แลวทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 5. ดําเนินการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม รายวิชาพฤติกรรม
มนุษยกับการพัฒนาตนตามผังงาน (Flowchart) และบทเร่ือง (Story Board) ท่ีผานการตรวจสอบพิจารณาความถูกตอง
จากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษาแลว โดยใชโปรแกรมประยุกตสําหรับการพัฒนาบทเรียน และสรางคูมือการ
ใชงานบทเรียนมัลติมีเดีย จากน้ันนําบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายและคูมือการใชงานเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
ทางการศึกษา จํานวน 3 คน เพ่ือประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายและตรวจสอบภาษา พิจารณาความถูกตอง
ของคูมือการใชงาน ในการประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย ผูวิจัยใชแบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ
การศึกษาของกรมวิชาการ ซ่ึงมีรายการประเมิน 6 ดาน คือ 1. ดานสวนนําของบทเรียน 2. ดานเน้ือหาของบทเรียน 3. ดาน
การใชภาษา 4. ดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 5. ดานสวนประกอบดาน Multimedia 6. ดานการออกแบบ
ปฏิสัมพันธ   
 6. นําบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายท่ีผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 3 คน 
คาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 4.53 และทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ไปทดลองใช เพ่ือหาประสิทธิภาพ
กับผูเรียน จํานวน 42 คน ท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการหาประสิทธิภาพดังน้ี 

 
 

การเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย 
บนเครือขาย 

 เร่ือง การสรางมนุษยสมัพันธ 
ในสังคม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความพึงพอใจของผูเรียน 
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  6.1 การหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 1 (รายบุคคล) นําบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายไปทดลองกับผูเรียน 
จํานวน 3 คน ท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางและไมเคยเรียนเร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคมมากอน เพ่ือดู
ความเหมาะสม และขอบกพรองของบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย และหากผูเรียนไมเขาใจหรือสงสัยสามารถสอบถาม
ผูวิจัยได และนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขในสวนท่ีมีความบกพรองกอนท่ีจะนําสื่อไปใชในการทดลองหาประสิทธิภาพ 
คร้ังท่ี 2  
  6.2 การหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 2 (กลุมเล็ก) หลังจากท่ีมีการปรับปรุงแกไขจากการหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 1 
แลว นําบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายไปทดลองกับผูเรียน จํานวน 9 คน ท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางและไมเคย
เรียนเร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคมมากอน เพ่ือดูความเหมาะสมและขอบกพรองของบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย 
และหากผูเรียนไมเขาใจหรือสงสัยสามารถสอบถามผูวิจัยได เมื่อผูเรียนเรียนจบก็นําผลคะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย ตามเกณฑ 80/80 และปรับปรุงแกไข
ในสวนท่ีมีความบกพรองกอนท่ีจะนําสื่อไปใชในการทดลองหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 3  
  6.3 การหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 3 (ภาคสนาม) หลังจากท่ีมีการปรับปรุงแกไขจากการหาประสิทธิภาพคร้ังท่ี 2 
แลว นําบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายไปทดลองกับจํานวน 30 คน ท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางและไมเคยเรียน
เร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคมมากอน เมื่อผูเรียนเรียนจบก็นําผลคะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
และแบบทดสอบหลังเรียนมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย มีคาเทากับ 84.55/80.88  
 
ตาราง 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย 
 

จํานวนนักศึกษา 30 คน 
คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน (E1)  

(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2  ) 

(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 

คาเฉลี่ย ( X ) 25.36 24.26 

ประสิทธิภาพ (E1/E2) 84.55 80.88 
 
 7. นําบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายท่ีผานตามเกณฑ 80/80 แลว ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ไดแก  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน ในภาคเรียนท่ี 1/2558 จํานวน 33  
คน เพ่ือใชในการทดลอง จากน้ันนําคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดียบนเครือขายมาวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย
บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ืองการสรางมนุษยสัมพันธในสังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 
 8. จากน้ันนําแบบสอบถามความพึงพอใจไปสอบถามกลุมตัวอยาง เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ืองการสรางมนุษยสัมพันธในสังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนา หลังจากเรียน
ดวยบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย จากน้ันนําผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ืองการสรางมนุษยสัมพันธในสังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ( n = 33) 

คาเฉลี่ย ( ) S.D. แปลผล 

1. ดานเนื้อหา 4.71 0.53 มากท่ีสุด 
2. ดานสือ่มัลติมีเดีย 4.78 0.51 มากท่ีสุด 
3. ดานการใชงาน 4.87 0.38 มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 4.80 0.46 มากท่ีสุด 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการ
พัฒนาตน มีประสิทธิภาพเทากับ 84.55/80.88 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ืองการสรางมนุษย
สัมพันธในสังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน สูงกวาเกณฑรอยละ 60อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ืองการสรางมนุษยสัมพันธในสังคม รายวิชา

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตนในระดับมากท่ีสุด ( = 4.80, S.D. = 0.46) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนา
ตน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
  จากการวิจัย พบวา บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม รายวิชา
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน มีประสิทธิภาพเทากับ 84.55/80.88 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 ซ่ึงตั้งไววา
บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากท่ีถนอมพร  เลาหจรัสแสง  (2541 : 23) ไดกลาวไววา การกําหนด
เสนทางการเรียน ผูเรียนอาจทดสอบพ้ืนความรูตนเองดวยขอสอบวัดระดับความรู เพ่ือกําหนดเสนทางการศึกษาเน้ือหาให
เหมาะสมกับระดับความรูของตน ผูเรียนท่ีมีระดับความรูเดิมสูงอาจกาวกระโดดขามเน้ือหาบางสวนท่ีไมจําเปนไปได 
ในขณะท่ีมีระดับพ้ืนความรูต่ําอาจตองศึกษาเนื้อหามากกวาผูอื่น จึงทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากบทเรียนมัลติมีเดียบน
เครือขาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ (2550 : 73) ซ่ึงศึกษาผลการเรียน
จากบทเรียนมัลติมีเดียบนระบบเครือขายท่ีพัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต เร่ืองการประยุกตใชเทคโนโลยีการศึกษาใน
หองเรียนของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พบวา บทเรียนมัลติมีเดียบนระบบเครือขายท่ี
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 81.11 /80.94 มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.6505  นิสิตท่ีเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียท่ี
พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากกอนเรียน มีความคงทนและ มี
เจตคติตอการเรียนโดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน คือ ดานเน้ือหา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อและ
อุปกรณการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผลอยูในระดับสูง 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธ
ในสังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน กับเกณฑ รอยละ 60 
  จากผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย  
เร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธบนเครือขาย รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน สูงกวาเกณฑ รอยละ 60 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.06 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยขอท่ี 2 ซึ่งตั้งไว
วา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายสูงกวาเกณฑ รอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเปนผลสืบเน่ืองมาจากบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น มีการวิเคราะห
ถึงปญหาในกระบวนการเรียนการสอน วิเคราะหเน้ือหา วิเคราะหผูเรียน มีการศึกษาตัวชี้วัด และไดมีการออกแบบ
บทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายตามระบบการสอน 9 ขั้นของกาเย (Gagn) ในขั้นตอนของการสรางขอสอบ การเขียนผังงาน 
(Flowchart) บทดําเนินเร่ือง (Story Board) และการประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายไดผานการประเมิน
และตรวจสอบพิจารณาความถูกตองเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและประเมินผล ผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ทุกขั้นตอน และบทเรียนมัลติมีเดียไดผานการหาประสิทธิภาพ 3 คร้ัง ซ่ึงในแตละคร้ังก็จะมี
การแกไขขอบกพรองเพ่ือใหไดบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพจนสามารถนําไปใชในการทดลองเพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ วลัดดา  ฤาชา. (2552: 50) ศึกษาผลของการเรียนรูบทเรียนเครือขาย เร่ือง การ
ออกแบบหนาเว็บ สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนพบวา บทเรียนเครือขาย เร่ือง การออกแบบ
หนาเว็บ ชวยสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนแสวงหาความรูในบทเรียนเพ่ิมขึ้น 
และผูเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนเครือขาย มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกวาเกณฑ 70% ของคะแนนเต็ม 
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 3. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ืองการสรางมนุษยสัมพันธในสังคม 
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 
  จากผลการวิจัย พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ืองการสรางมนุษยสัมพันธ

ในสังคม พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตนในระดับมากท่ีสุด (  เทากับ 4.80) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยขอท่ี 

3 ซ่ึงตั้งไววา นักศึกษามีความพึงพอใจตอบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายเร่ือง การสรางมนุษยสัมพันธในสังคม ในรายวิชา
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตนอยูในระดับมาก และในการสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม
วัดความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ   ลิเคิรท (Likert Rating Scale) ซึ่งไดกําหนดรายการ
ประเมินของแบบสอบถามท่ีตองการวัด 3 ดาน คือ 1. ดานเน้ือหา 2. ดานสื่อมัลติมีเดีย 3. ดานการใชงาน จากผลการวิจัย 
พบวา แตละดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสดุ ถือไดวาผานเกณฑการประเมินในแตละดาน ท้ังน้ีอาจเปนผลสบืเน่ืองมาจาก
ในการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย ซ่ึงสอดคลองกับ ฟลิคคินเจอร (Flickinger. 2000: 3885-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการจัด
การศึกษาทางไกล โดยใชการสอนผานอินเทอรเน็ตกับการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนในการสอนวิทยาศาสตรในระดับวิทยาลัย 
โดยแบงการศึกษาเปน 3 คร้ัง คร้ังแรกศึกษาสภาพแวดลอมในการเรียนท่ีเกิดการใชอินเทอรเน็ตชวยสอน พบวา แรงจูงใจ 
ความพรอมเก่ียวกับคอมพิวเตอร ตลอดจนความมั่นใจในตนเอง และในเร่ืองวิชาการมีผลกระทบตอระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนคร้ังท่ี 2  
 

ขอเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. จากผลการวิจัยพบวาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขาย เร่ืองการสรางมนุษยสัมพันธในสังคม รายวิชาพฤติกรรม
มนุษยกับการพัฒนาตน เปนสื่อการเรียนการสอนท่ี สามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน จึงควรมีการนําบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายไปใชประโยชนในการเรียนการสอน เพ่ือใหการเรียนการสอนมี
คุณภาพย่ิงขั้น 
 2. ควรพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือขายในเน้ือหาอื่นๆ เพ่ือเปนทางเลือกในการนําไปใชในการเรียนการสอน
ตอไป 
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		This research work aimed to 1) develop the multimedia lessons topic interpersonal relations in Human Behaviors and Self-development subject on the network in order to meet the criteria of 80/80, 2) compare the learning achievement of the students after the multimedia on the network to meet the criteria of 60 percent, 3) study the satisfaction of the students towards the multimedia on the network. The sample included 75 Songkhla Rajabhat University students. The research tools were 1) the multimedia lessons on the network, 2) learning achievement test with the reliability value of 0.77, 3) satisfaction questionnaire with the reliability value of 0.91 and 4) quality assessment form for the multimedia on the network. 
		The finding revealed that: 1. The multimedia on the network had higher efficient than the criteria (84.55/80.88); 2.The students’ learning achievement after the multimedia lessons on the network was high, the percentage of which was 60 with the statistical significant level of .01; and 3.The students were satisfied with the multimedia lessons topic interpersonal relations in Human Behaviors and Self-development subject at the highest level (� = 4.80, S.D. = 0.46).



