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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) หาคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 3) หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 40 คนการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนมัลติมีเดีย  ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบประเมินคุณภาพบทเรียน
มัลติมีเดียเรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้บทเรียนมัลติมีเดีย ตามแนวทฤษฎีของกาเย่ เรื่องลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) คุณภาพบทเรียนอยู่ในระดับมาก (X̅=3.76, S.D. =0.39) และ 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=4.76, S.D. =0.42) 
 

ค าส าคัญ : บทเรียนมัลติมีเดีย, เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to develop a computer multimedia lesson, topic: Essential 
features of information technology for Mathayomsuksa 1, 2) to evaluate the lesson’s quality and 3) to study 
the students’ satisfaction with the lesson. The sample consisted of 40 students studying in Mathayomsuksa 
1, class 1 at Huaiphungpittaya School, selected by using ballot simple random sampling. The research 
instruments were the computer multimedia lesson, an evaluation form probing the quality of the computer 
multimedia lesson and a questionnaire probing students’ satisfaction. The statistics used in this study were 
mean and standard deviation. The results were as follows: 1) the computer multimedia lesson was 

obtained. 2) The quality of the computer multimedia lesson developed was at a high level ( X̅=4 . 0 6, S.D. 

=0.20) and 3) the students’ satisfaction with the lesson created was at a highest level (X̅=4.76, S.D. =0.42). 
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บทน า 

 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากในด้านการจัด
การศึกษาทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษาและเร่งพัฒนาการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มีสาระส าคัญประกอบด้วยหมวด 4 
มาตราที ่22 ที่กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรยีนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรยีน
มีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ 2545: 13) 
 ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานฝึกสอนในโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า
ครูผู้สอนยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบกับสื่อการสอนในรูปแบบของ Power point เขียนกระดานและใบความรู้ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เท่าน้ันจึงท าให้ผู้เรียนอาจจะเรียนไม่ทันหรือไม่เข้าใจในบทเรียนนั้น (ศิริวรรณ มีสารพันธ์ 2556: สัมภาษณ์) 
 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีลักษณะการบูรณาการสื่อสารต่างๆ  เข้าด้วยกัน 
สามารถน าเสนอเนื้อหาได้ลึกซึ่งกว่าการบรรยายแบบปกติ มัลติมีเดียกลายมาเป็นสื่อท่ีมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการเรียนการสอน
ในปัจจุบันและอนาคต ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนดังนี้ 1) สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรยีนรู้ โดยการใช้
เทคนิคการน าเสนอที่หลากหลาย สามารถดึงดูดและคงความสนใจของผู้เรียน ช่วยให้เกิดการจดจ า 2) ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี ขยายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมขึ้น 3) มีการออกแบบการใช้งานที่ง่าย 4) การได้โต้ตอบ 
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน มีโอกาสเลือก ตัดสินใจและได้รับการเสริมแรงจากการได้ข้อมูลกลับทันที 5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 6) การที่สามารถทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ทันที เป็นการท้าทายผู้เรียนและเสริมแรงให้อยากเรียน
ต่อ 7) ประหยัดก าลังคน เวลา และงบประมาณ ท าให้ครูมีเวลามากขึ้นในการช่วยเหลือผู้ เรียนที่ประสบปัญหา 8) เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง ลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนในเมืองและชนบท (ณัฐกร สงคราม2554: 12) 
 โปรแกรม Adobe Captivate 8 เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้าง Movie ในรูปแบบสื่อเรียนการ
เรียนรู้ หรือสื่อการน าเสนอแบบมัลติมีเดีย เช่น การน าเสนอผลงาน การจับหน้าจอภาพเพื่อน าไปสร้างสื่อการเรียนรู้ การสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ การสร้างแบบทดสอบ สร้างเกม ได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ช่ันที่มีอยู่ก็สามารถสร้างสรรค์
ช้ินงานออกมาได้สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเขียนโค้ด โดยโปรแกรม Adobe Captivate 8 เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างช้ินงานได้ง่ายและ
เร็ว 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน และ
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญเกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

1. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 1.2 เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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 1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียเรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 2.1 การเรียนรู้ตามทฤษฏีของ โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange') ซึ่งมีอยู่ 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เร่งเร้าความสนใจก่อนท่ี
จะเริ่มการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน ควรมีการจูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียน 2) บอกวัตถุประสงค์ ผู้เรียนที่
ทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนก่อนเรียนบทเรียน จะสามารถจ าและเข้าใจในเนื้อหาได้ดี 3) ทบทวนความรู้เดิม การทบทวน
ความรู้เดิมก่อนที่จะน าเสนอความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน 4) น าเสนอเนื้อหาใหม่ ควรน าเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ประกอบกับ
ค าอธิบายสั้นๆ ง่าย แต่ได้ใจความ การใช้ภาพประกอบ 5) ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ หากมีการจัดระบบการเสนอเนื้อหาที่ดี
และสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของผู้เรียน 6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใดนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับและขั้นตอนของการประมวลผลข้อมูล หากผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วม
กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา และร่วมตอบค าถาม จะส่งผลให้มีความจ าดี 7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยการบอกเป้าหมายที่
ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าขณะนั้นผู้เรียนอยู่ที่ส่วนใด ห่างจากเป้าหมายเท่าใด การให้ข้อมูลย้อนกลับดังกล่าว ถ้า
น าเสนอด้วยภาพจะช่วยเร่งเร้าความสนใจได้ดียิ่งขึ้น 8) ทดสอบความรู้ใหม่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ของ
ตนเอง 9) สรุปและน าไปใช้ จะต้องสรุปมโนคติของเนื้อหาเฉพาะประเด็นส าคัญๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ 
 2.2 สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง สื่อหลายๆ อย่างที่ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบทเรียนกับผู้เรียน แต่
ความหมายในปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เป็นหลัก โดยการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถด้าน
มัลติมีเดียน าเสนอผลงานหรือการจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน สื่อหลายๆ อย่างที่ใช้ในรูปของมัลติมีเดียในความหมาย
ดังกล่าวนี้จึงเป็นการจัดการและน าเสนอข้อความ ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ประกอบเสียงเพื่อใช้ในการน าเสนอ
ระบบงานหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (มนต์ชัย เทียนทอง 2545: 91) ซึ่งมีกระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียเป็นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ได้แก่ (United States Department of Defense Training Document : 1975)  1) การวิเคราะห์เนื้อหา (Analysis) 
2) การออกแบบ (Design)       3) การพัฒนา (Development) 4) การทดลองใช้ (Implement) และ  5) การประเมินผล 
(Evaluation) 
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รูปที่ 1 ออกแบบและพัฒนาสื่อมลัติมเีดีย 
 มนต์ชัย เทียนทอง (2548: 131) กล่าวว่ารูปแบบ ADDIE เป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางใน
การน ามาใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยครอบคลุมสาระส าคัญในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดซึ่ง
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รวมถึงบทเรียนมัลติมีเดียด้วย แบ่งงานวิเคราะห์โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อ ง 
ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1ออกเป็นข้ันตอนของรูปแบบ ADDIE คือ ขั้นที่ 1 
ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นที่ 2 ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา (Development) ขั้นที่ 4 ขั้นการ
ทดลองใช้ (Implementation) และ ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
 

 

Analysis

Evaluation

Development

Implementation Design

 

 
รูปที่ 2 โครงสร้าง ADDIE Model (มนต์ชัย เทียนทอง 2548: 131) 

 

 2.3งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  นาวิน คงรักษา (2553: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบเครือข่าย
ท้องถิ่น ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.96/81.00 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
 วิจารณ์ สงกรานต์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนา พร้อมท้ังหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พอยเตอร์และลิงค์ลิสต์ ใช้เป็นสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 กิตฎา วันนา (2553: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.55/84.83 มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เทรเนอร์ (Tray nor: 2006) ได้ท าการศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันด้าน
สาขาวิชา ในการเรียนภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชามีผลการเรียนดีขึ้น 
 ปาราริช (FRAN, R.J.1995: 3444-A) ได้ท าการศึกษาพัฒนาและทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชา
ดนตรี ผลการพัฒนาและทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พ้ืนฐานดนตรี ซึ่งท าให้นักเรียนมีความช านาญทักษะ
ดนตรีมากข้ึนและนักเรียนมีความเห็นบทเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ต่อการเรียนดนตรีมาก 
 โอเดน (DEN: 1982) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทัศนคติที่มีวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนเกรด9 ที่เรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีการสอนแบบบรรยายพบว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนจาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าที่เรียนจากบรรยาย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการโดยใช้รูปแบบมนต์ชัย เทียนทอง(2548: 131) ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1ออกเป็นข้ันตอนของรูปแบบ ADDIE ดังนี ้
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ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์ขั้นท่ี 2 ขั้นการออกแบบขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนาขั้นที่ 4 ขั้นการทดลองใช้และ ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล 
 
2. เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย 
 2.1 บทเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 

 
3. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
              3.1 ประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษามีที่ 1 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 5 ห้อง รวมทั้งหมด 170 คน 
              3.2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มทดลอง (Tryout) ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วย
ผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 3 คนที่เป็นนักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในกลุ่มเก่ง ปานกลางและกลุ่มอ่อน  
  กลุ่มตัวอย่าง(Implement) คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 40 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลาก 
 
4. ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.1 ตัวแปรต้น คือ บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 
 4.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียและความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียของ เรื่อง ลักษณะ
ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

5.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้

บทเรียนที่มีจอภาพ ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 
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             รูปที่ 3 ภาพแสดงหน้าแรกของบทเรียนมัลติมีเดีย        รูปที่ 4 ภาพแสดงหน้าเนื้อหาของบทเรียนมัลติมีเดีย 
 
2.  ผลการหาคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพจากแบบสอบถามของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน น าข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย  
 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 3.66 0.62 มาก 
2. ด้านภาพ ภาษา และเสียง 3.78 0.26 มาก 
3. ด้านตัวอักษร และสี 3.66 0.46 มาก 
4. ด้านแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 3.86 0.32 มาก 
5. ด้านการจัดการบทเรียนมัลติมีเดีย  3.86  0.23 มาก 

โดยรวม  3.76  0.39 มาก 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=3.76, S.D. =0.39) 
 

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียเร่ือง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้ท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนห้วยผึ้ง
พิทยา ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 40 คน ได้ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย  
 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดา้นเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 4.67 0.49 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดบทเรียน 4.70 0.40 มากที่สุด 
3. ด้านการออกแบบ 4.83      0.39 มากที่สุด 
4. ด้านแบบทดสอบ ใบงาน และแบบประเมินผล 4.78 0.40 มากที่สุด 
5. ด้านประโยชน์ที่ได้รบัจากการเรียน 4.82 0.42 มากที่สุด 

โดยรวม 4.76 0.42 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลตมิเีดีย เรื่อง ลักษณะส าคญัของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (X̅=4.76, S.D. =0.42) 
 

อภิปรายผล 
 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา
เนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้บทเรียนที่มีส่วนประกอบส าคัญ คือ 1) หน้าแรกบทเรียนมัลติมีเดีย 2) 
หน้า Login เข้าสู่บทเรียนมัลติมีเดีย 3) หน้ายินดีต้อนรับ 4) หน้าหลักบทเรียนมัลติมีเดีย 5) หน้าค าช้ีแจงบทเรียน 6) หน้า
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 7) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 8) หน้าเนื้อหา 9) หน้าค าถามชวนคิด 10) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 
11) หน้าอ้างอิง 12) หน้าผู้จัดท า 
 2. คุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีของกาเย่ เรื่องลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบประเมินคุณภาพโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.76 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์ 
ออกแบบ โดยน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและมีการประเมินปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ทองมอญ (2551) ที่ได้ท าการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรม์ัลตมิีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องตน้ 
ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 มีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับดี และมีประสิทธิภาพ 
88.03/90.93 
 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรั บช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1จากผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 
ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.76 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนด้วยตัวของผู้เรียนเอง ท าให้ผู้เรียน
เกิดทักษะ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องนั้นๆ ท าให้การเรียนประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรไรรัตน์ ดาว
ศรี (2549) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากคือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรเท่ากับ 0.34 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 ควรจะพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียมาใช้ในรายวิชาอื่นด้วยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งน้ี 
 2.1 ควรพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียให้สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้หลากหลายทฤษฏี เช่น ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม 
ทฤษฏีกลุ่มปัญญานิยม เป็นต้น 
 2.2 ควรจะพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดยี ในเนื้อหาสาระอื่นๆ ให้หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสงู 
เช่น การคิดวิจารณญาณ การคิดไตร่ตรอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่จะตอบสนองและสอดคล้องกับ
กระบวนการคิดของผู้เรียนต่อไป 
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