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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อน ไหวด้วยโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2) หาคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 จ านวน 30 คน โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการ
จับสลากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี 12 องค์ประกอบ 2) คุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash 
CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในระดับมากที่สุด  3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 0.63 หรือ ร้อยละ 63 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในระดับมากที่สุด  
 
ค าส าคัญ : บทเรียนมัลติมีเดีย, การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6, การเรียนรู้แบบกระบวนการปฏิบัติ  
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this research were 1) to develop of multimedia instruction on the motion tween 
creation by adobe flash CS6 for mathayomsuksa 2 2) to evaluate the quality of multimedia instruction on 
the motion tween creation by adobe flash CS6 for mathayomsuksa 2  3) to study the effectiveness index 
learning and 4) to study the learning retention of the students who learned with the multimedia instruction 
on the motion tween creation by adobe flash CS6 for mathayomsuksa 2. The sample subjects were 30 
students mathayomsuksa 2 room 3 at Huaiphung pittaya school, Huaiphung distric, Kalasin province. They 
were selected by simple random sampling. The research instruments were the multimedia instruction on 
the motion tween creation by adobe flash CS6 for mathayomsuksa 2, the quality assessment form of the 
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multimedia instruction, an achievement test and a questionnaire on satisfaction towards of the multimedia 
instruction. The statistics used in data analysis were means standard deviation and percentage.Result of the 
research was as follow 1) The multimedia instruction on the motion tween creation by adobe flash CS6 for 
mathayomsuksa 2 consisted of 12 components. 2) The result showed that the quality of the multimedia 
instruction on the motion tween creation by adobe flash CS6 for mathayomsuksa 2  was in the highest 
level. 3) The effectiveness index of the students learning of the multimedia instruction on the motion tween 
creation by adobe flash CS6 for mathayomsuksa 2 was 0.63 or 63 %. 4) The satisfaction of student for using 
the multimedia instruction on the motion tween creation by adobe flash CS6 for mathayomsuksa 2  was in 
the highest level. 
 
Keywords: Multimedia computer instruction, Motion Tween Creation by Adobe Flash CS6 S6, Practice 
process 
 

บทน า 
 

ในยุคปัจจุบันนี้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการใช้
งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ตอบสนองต่อความต้องการ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาและขยายขีดความสามารถสูงขึ้น การน าไปประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ
โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและสติปัญญาของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างเต็มตามสมรรถนะของ
แต่ละคนและการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากสามารถท า
เรื่องที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ท าเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อนให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น สามารถแสดงการเคลื่อนไหวเพื่ออธิบายสิ่งที่มา
การเปลี่ยนแปลง ให้เสียงเพื่อประกอบค าอธิบายผู้เรียนยังสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนมีอิสระในการเรียน
มากยิ่งขึ้นเปลี่ยนแปลง ให้เสียงเพื่อประกอบค าอธิบายผู้เรียนยังสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 37) 

 จากการที่ผู้ศึกษาได้ออกสังเกตการณ์ฝึกประสบการณ์ 1 ในภาคเรียน 2/2557 ที่โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อ าเภอนิคม
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิรัตน์ บุษบงค์ (วิรัตน์ บุษบงค์ . 2558 :สัมภาษณ์) รายวิชา แอนิเมช่ันกับการ
สร้างสรรค์ Adobe Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนมีการสอนแบบบรรยาย โดยสื่อการ
สอน Power Point และใบความรู้ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเท่านั้น และใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนเพียงแค่ 1 คาบ/สัปดาห์ 
ท าให้ผู้เรียนมีเวลาเรียนน้อย การเข้าใจในบทเรียนก็น้อยลง จนท าให้ผู้เรียนไม่ค่อยสนใจในบทเรียน 
  ผู้ศึกษาจึงพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate การน าเสนอบทเรียนในรูปแบบการสอนแบบบทเรียนมัลติมีเดีย 
สามารถน าเสนอได้ทั้งตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ วีดีโอ เป็นกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์
ในการน าเสนอเนื้อหาต่างๆ มีลักษณะการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ คือสามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ ผู้เรียน
สามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา ผู้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย  เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการใช้โปรแกรม Adobe Captivate 8 และใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบกระบวนการปฏิบัติ ส าหรับผู้เรียน
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หรือผู้ที่มีความสนใจ โดยพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย โดยมีข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวประกอบเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ง่าย และเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในบทเรียนต่อไป 

 
 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ส าหรับช้ัน
มัธยมปีที่ 2  

 1.2 เพื่อหาคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 1.3 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม 
Adobe Flash CS6 ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 1.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม 
Adobe Flash CS6ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียนมลัติมเีดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยได้แบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี ้

2.1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย 
ณัฐกร  สงคราม (2554 : 2) กล่าวไว้ว่า มัลติมีเดีย หรือตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑติยสถานว่า สื่อประสม

หรือ สื่อหลายแบบจึงมีความหมายที่เปลี่ยนจากการใช้วัสดุอุปกรณร์่วมกันหลายชิ้นในการน าเสนอกลายเป็นการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เป็นเครื่องมือในการผลิตหรือเป็นเครื่องในการ
แสดงผล เพื่อถ่ายทอดข้อมูลขา่วสารที่ผสมผสานกันในหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายต่อกลุ่มเปา้หมาย ไม่ว่าจะเป็นการได้เห็น การได้ยิน หรือความสามารถในการปฏสิัมพันธ์
โต้ตอบกับสื่อ 

2.2 เนื้อหาเร่ือง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6  
  (พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร : 2557 : 10)การเรียกใช้งานโปรแกรม และองค์ประกอบของโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 ปัจจุบัน การน าเสนอข้อมูลบนสื่อตา่งๆ มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ต้องสามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว 
เสียง และอาจรวมถึงการท างานในลักษณะทีโ่ต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ ซึ่งเครื่องมือช่วยสร้างสรรค์งานกราฟิกและง่ายในการ
ประยุกต์ใช้งานนั้นคือ โปรแกรม “Flash” 

2.3 การเรียนรูแ้บบกระบวนการปฏิบัติ  
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2541) ดังนี้ 1) สังเกตและรับรู้ 2) ขึ้นท าตามแบบ 3) ให้ท าเองโดยไม่มรีะบบ 

และ 4) ฝึกให้ช านาญ  ซึ่งเป็นทฤษฏีการจัดการเรียนรู้แบบท่ีเน้นการปฏิบัตเิป็นการจดักิจกรรมในลักษณะกลุม่ปฏิบตัิเป็นการ
จัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบตัิเน้นการเรยีนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปญัหาเพื่อให้
ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้จากการกระท าได้ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และฝึก
ทักษะการเสาะแสวงหาความรูร้่วมกันเป็นกลุม่ ผู้เรียนได้เรียนรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัตติาม ล าดับเนื้อหาของบทเรียน 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
       วิชชุดา ศรีไพรอ่อน (2554:บทคัดย่อ) การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นส าหรับ

ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้พัฒนาขึ้นมีค่า
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เท่ากับ 0.78 หมายความว่า หลังการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียแล้วผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากความรู้เดิมร้อยละ 78 ซึ่งมีค่า
ดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ ากว่า 0.60 ทีเป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าบทเรียนมัลติมีเดียมีรูปแบบการน าเสนอน่าสนใจมีเนื้อหา แบ่ง เป็น
เรื่องๆ ประกอบค าถามเพื่อทบทวนความจ าของผู้เรียน มีทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สีสัน ท าให้ผู้เรียน
สนุกสนานไปกับการเรียน ไม่รู้สึก เบื่อหน่าย สภาพการเรียนเหมือนกับครูผู้สอนโดยตรง ผู้เรียนสามารถดูและฟังทบทวน
เนื้อหา โดยไม่จ ากัด มีข้อมูลย้อนกลับ เพื่อการเสริมแรง ซึ่งข้อมูลย้อนกลับนี้จะช่วยเสริมพฤติกรรม การตอบสนองของ 

วลัยลักษณ์ ภักดีก าจร และอัญญปารย์ ศิลปนลิมาลย์ (2558:125)  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
บทเรียนมลัติมเีดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author ส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2) หาคุณภาพบทเรียนมลัติมเีดียที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรยีนมลัติมเีดียที่พัฒนาขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 43 คนผลการวิจัย
พบว่า 1.ได้บทเรียนมัลติมีเดีย มี 11 องค์ประกอบตามกระบวนการปฏิบัติ ได้แก่ 1) 1หน้าเข้าสู่บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2) หน้ายินดีต้อนรับบทเรียน 3) หน้าแนะน าการใช้งาน 4) หน้าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 5) หน้าแบบทดสอบก่อนเรยีน 6) หน้า
เมนูหลัก 7) หน้าเมนบูทเรียน 8) หน้าแบบทดสอบหลังเรยีน 9)หน้ารายงานผลการท าแบบทดสอบ 10) หน้าผู้จัดท า และ 11) 

หน้าอ้างอิง 2. คุณภาพของบทเรียนมัลตมิีเดยี อยู่ในระดับมาก(X̅ = 4.24,S.D.=0.17) และ 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ

บทเรียนมลัติมเีดีย อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (X̅ = 4.50,S.D. =0.54) 
วรัชญ์ ดลกลุ (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องระบบสุริยะของเรา ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบแข่งขันเป็นทีม (TGT) โรงเรียนบ้านสามขาราษฎรบ์ ารุง กลุ่ม
ทดลองเรียนด้วยบทเรยีนบนเครือข่าย จ านวน 16 คนและกลุ่มควบคุม เรียนด้วยวิธีการสอนปกติ จ านวน 15 คนผลการ

ประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.52, SD.= 0.54) ความพึงพอใจของผู้เรียน

ที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.56, SD. = 0.46) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามวิธีการเชิงระบบ ADDIE Model โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร ์2551 : 64) 
  1.1 ขั้นการวิเคราะห์ ศึกษาแนวคดิ ทฤษฏีการเรยีนรู้ สภาพปัญหาการจัดการเรยีนการสอน วิเคราะห์หลักสตูรสาระ 
การเรยีนรู้ วิเคราะหเ์อกสารการเรียนรู้หนังสือเกี่ยวกับคู่มือการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียรวมถึงเนื้อหา การสร้างภาพเคลื่อนไหว
ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 และวิเคราะห์ผูเ้รียน ศึกษาความต้องการของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนห้วย
ผึ้งพิทยา อ าเภอนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ์
  1.2 ขั้นการออกแบบ เป็นข้ันตอนการออกแบบโครงสร้างบทเรยีนมลัติมเีดีย ออกแบบโครงสรา้งเนื้อหาบทเรียน  
การเรยีนรู้ต่างๆ ในบทเรียน โดยออกแบบโครงสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย 
  1.3 ขั้นการพัฒนา เป็นขั้นการด าเนินการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 8  
สร้างบทเรยีนมลัติมเีดีย เพื่อใหผู้้เรียนมีปฏสิัมพันธ์กับสื่อได้ และน าบทเรียนมลัติมเีดียตรวจสอบคณุภาพ โดยผูเ้ชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน 
  1.4 ขั้นการน าไปใช้ เป็นขั้นการน าบทเรียนมลัตมิีเดยีที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มย่อย คือ 2/5 โรงเรียนห้วยผึ้ง
พิทยา อ าเภอนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 3 คน และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อ าเภอนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มอยา่งง่ายโดยวิธีการจับสลาก 



 Journal of Project in Computer Science and Information Technology 

20 |  Vol 2 No.2 July –December 2016 

  1.5 ขั้นการประเมินผล น าผลทีไ่ดจ้าการทดลองกับกลุ่มตัวอยา่ง มาท าการวิเคราะห์เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียน
และเพื่อหาคณุภาพผลงานการพฒันาบทเรียนมลัตมิีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6  
โดยใช้สถิติคา่เฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผลเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

2. เคร่ืองมือในการวิจัย  
    เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย 
 2.1 บทเรียนมัลติมีเดียเรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 2.2 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe Flash 
CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  2.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe 
Flash CS ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 2.4 แบบทดสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วย
โปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      3.1 ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อ าเภอนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 5 
ห้องรวมทั้งหมดจ านวน 120 คน โดยการเลือกนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยต่ าของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 จ านวน 3 คน 
       3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อ าเภอนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ห้อง ม.2/3 จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก 
 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 
4.1 ตัวแปรอิสระได้แก่การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลตมิีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe 

Flash CS6 
4.2 ตัวแปรตามได้แก่ 

4.2.1 คุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

       4.2.2 ศึกษาศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม 
Adobe Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

4.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และ
ค่าร้อยละ (%) การวิเคราะห์จะให้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฏร์ อ้างอิงใน อัญญปารย์ ศิลปนิล
มาลย์. 2558 :104 ) 

 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า คุณภาพของบทเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า คุณภาพของบทเรียนอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า คุณภาพของบทเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 



วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 | 21 

 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า คุณภาพของบทเรียนอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า คุณภาพของบทเรียนอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 
2 ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนมลัตมิีเดยีตามขั้นตอนท่ีออกแบบไว้ ไดผ้ลแสดงดังรูปที่ 1-12 
 

 
รูปที่ 1 หน้าของบทเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 หน้าลงทะเบยีนเรียน 

 
รูปที่ 3 หน้ายินดีต้อนรับ 

 
รูปที่ 4 หน้าเมนูบทเรียน 

 
รูปที่ 5 หน้าแนะน าการใช้งาน 

 
รูปที่ 6 หน้าค าอธบิายรายวิชา 

 
รูปที่ 7 หน้าวัตถุประสงค์การเรียนรู ้

 
รูปที่ 8 หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
รูปที่ 9 หน้าขั้นสังเกตและรับรู้ 

 
รูปที่ 10 หนา้แบบทดสอบหลังเรียน 

 
รูปที่ 11 หนา้อ้างอิง 

 
รูปที่ 12 หนา้ผู้จัดท า 
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 จากรูปที่ 1-12 พบว่า ได้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติ ซึ่งมีองค์ประกอบ 12 หน้า คือ 1) หน้าของบทเรียน 2) หน้าลงช่ือ
เข้าใช้งาน 3) หน้ายินดีต้อนรับ 4) หน้าเมนูหลัก 5) หน้าแนะน าการใช้งาน 6) หน้าค าอธิบายรายวิชา 7) หน้าวัตถุประสงค์ 8) 
หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 9) หน้าบทเรียน 10) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 11) หน้าแหล่งอ้างอิง และ12) หน้าผู้จัดท า 
 

2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

 ผู้ศึกษาได้พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดยี เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวดว้ยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พร้อมแบบสอบถามเพื่อประเมินคณุภาพบทเรียนมัลตมิีเดยี ผลแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนมลัติมเีดีย เรื่อง การสรา้งภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  

รายการประเมิน X̅  S.D. ระดับความคิดเหน็ 
1. เนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 4.54 0.51 มากที่สุด 
2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.57 0.51 มากที่สุด 
3. ตัวอักษร และส ี 4.73 0.46 มากที่สุด 
4.แบบทดสอบ 4.70 0.47 มากที่สุด 
5. การจัดการบทเรียนมลัตมิีเดยี 4.73 0.45 มากที่สุด 

โดยรวม 4.66 0.48 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย

โปรแกรม Adobe Flash CS6 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.66, S.D. = 0.48) โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ ตัวอักษร และสี ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.73, S.D. = 0.46) ด้านการ

จัดการบทเรียนมัลติมีเดีย ผู้เช่ียวชาญความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.73, S.D. = 0.45) ด้านแบบทดสอบ 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (X̅ = 4.70, S.D. = 0.47) ด้านภาพภาษา และ เสียง ผู้เชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.57, S.D. = 0.51) ด้านเนื้อหาและด าเนินเรื่อง  ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยรวม

อยู่ในระดับ มากที่สุด (X̅ = 4.54, S.D. = 0.51)  
3. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธผิลของการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม 
Adobe Flash CS6 ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 
 

  ค่าดัชนีประสิทธิผลหรือค่าความกา้วหน้าทางการเรยีนของผู้เรยีนที่เรียนด้วยบทเรียนมลัตมิีเดยี เรื่อง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 จากการน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ไดผ้ลดังแสดงในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 

จ านวนผู้เรียน คะแนนเต็ม คะแนนก่อน
เรียน 

คะแนนหลังเรียน ดัชนีประสิทธิผล ค่าร้อยละ 

30 10 130 237 0.63 63 
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  จากตารางที่ 2 พบว่า ดัชนีประสทิธิผลของการเรียนด้วยบทเรียนมลัติมเีดียเรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรม Adobe Flash CS6 เทา่กับ 0.63 หมายความว่า ผู้เรียนมคีวามก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรยีน
มัลตมิีเดยี เรื่อง การสร้างภาพเคลือ่นไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 สูงขึ้นร้อยละ 63 
 

4. ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ืองการสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

        ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe 
Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อ าเภอนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ห้อง ม.2/3 จ านวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที 3 
ตารางที่ 3  ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรยีนที่มีต่อบทเรยีนมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม 
Adobe Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

รายการประเมิน X̅ SD. ระดับความคิดเห็น 
1.บทเรียนมีความน่าสนใจ และดึงดูดใจ 4.85 0.37 มากที่สุด 
2.การแบ่งหัวข้อของเนื้อหาชัดเจนไม่สับสน 4.70 0.47 มากที่สุด 
3.การน าเสนอเนื้อหาง่ายต่อการท าความเข้าใจ 4.30 0.47 มาก 
4.ปริมาณของเนื้อหาก าลังดี ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป 4.50 0.51 มากที่สุด 
5.ส่วนน าเข้าบทเรยีน มีความเร้าใจและน่าสนใจ 4.35 0.49 มาก 
6.สีสันของบทเรียน และความสวยงามบนหน้าจอ 4.30 0.47 มาก 
7.ตัวอักษรชัดเจนอ่านได้ง่าย 4.35 0.49 มาก 
8.ภาพประกอบมีความสวยงามคมชัด 4.35 0.59 มาก 
9.ปุ่มต่างๆ มีการจัดวางเหมาะสม ใช้งานได้ง่าย 4.55 0.51 มากที่สุด 
10.การใช้งานบทเรียน ง่าย และสะดวก ไมม่ีข้อติดชัด 4.55 0.51 มากที่สุด 
11.ได้ทบทวนความรู้ท าให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 4.50 0.51 มากที่สุด 
12.เสียงประกอบเหมาะสม 4.85 0.37 มากที่สุด 
13.แบบทดสอบใช้ง่าย 4.75 0.64 มากที่สุด 
14.ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน 4.75 0.44 มากที่สุด 
15.ท่านได้ความรูเ้พิ่มขึ้นหลังจากศึกษาบทเรียนมลัตมิีเดยี เรื่อง
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 เรื่อง
นี ้

4.50 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 4.54 0.52 มากที่สุด 

  จากตารางที่  3 พบว่าผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมี เดีย เรื่องการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.54, S.D. = 
0.52)  
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อภิปรายผล 
 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดยี เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 

2 สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
1. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย  เร่ือง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษาได้การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีองค์ประกอบ 12 คือ 1) หน้าแรกของบทเรียนมัลติมีเดีย 2) หน้าลงช่ือเข้าใช้งาน 3) หน้ายินดีต้อนรับ 
4) หน้าเมนูหลัก 5) หน้าแนะน าการใช้งาน 6) หน้าค าอธิบายรายวิชา 7) หน้าวัตถุประสงค์ 8) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 9) 
หน้าบทเรียน 10) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 11) หน้าแหล่งอ้างอิง 12) หน้าผู้จัดท า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยลักษณ์ 
ภักดีก าจร และอัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ (2558: 125-131) ได้วิจัย การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ได้บทเรียนมัลติมีเดีย 
ที่มี 11 องค์ประกอบตามกระบวนการปฏิบัติ ได้แก่ 1) 1หน้าเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) หน้ายินดีต้อนรับบทเรียน 
3) หน้าแนะน าการใช้งาน 4) หน้าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 5) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 6) หน้าเมนูหลัก 7) หน้าเมนูบทเรียน 
8) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 9)หน้ารายงานผลการท าแบบทดสอบ 10) หน้าผู้จัดท า และ 11) หน้าอ้างอิง เช่นกัน 

2. คุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย จากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 คน มีความคิดเห็น

โดยรวมในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.65, S.D. = 0.39) เหตุที่เห็นเช่นนี้อาจเพราะว่าในการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การ
สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องก าหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์ ท าการออกแบบ โดยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและ
ด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนโดยใช้รูปแบบ ADDIE Model ตามขั้นตอน 5 ขั้น (อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์. 2558 :104) ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับกันกว้างขวางในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ผู้ศึกษาได้พัฒนาตามขั้นตอน 5 ขั้น คือ ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ข้ันการพัฒนา ข้ันทดลองใช้และขั้นประเมินผล โดยเนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เหมาะกับวัยของผู้เรียน ด้านภาพ ภาษา เสียงมีความหมายตรงตามเนื้อหา การใช้สีที่เหมาะสม สวยงาม เนื้อหามีค าอธิบาย
อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย การน าเสนอบทเรียนเป็นล าดับขั้นตอน จึงท าให้บทเรียนมัลติมีเดีย ที่มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง วรัชญ์ ดลกุล (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียนบนเครือขา่ย 
เรื่องระบบสุริยะของเรา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผู้เช่ียวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X̅ = 4.52, S.D.= 0.54)  
3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe 

Flash CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรม Adobe Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.63 หมายความว่าหลังการเรียนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดียแล้ว ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 63 แสดงว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เกิดการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นในระดับสูงขึ้น เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การแปลความหมายค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0 .60 – 0.79 
หมายถึงความก้าวหน้าทางการเรียนรู้สูง (เผชิญ กิจระการ. 2546 : 1 -3) เหตุที่เห็นเช่นนี้อาจเกิดจากการเรียนบทเรียน
มัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ถูกออกแบบให้เป็นสื่อการเรียนท่ีมีความสะดวก
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา   มีลักษณะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น 
ประหยัดเวลาในการสอน สามารถน ากลับมาเรียนด้วยตนเองได้ตลอดเวลาตามความต้องการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
วิชชุดา ศรีไพรอ่อน  การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.78 
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หมายความว่า หลังการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียแล้วผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากความรู้เดิมร้อยละ 78 ซึ่งมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลไม่ต่ ากว่า 0.60  

4 . ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี ต่อบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีกระบวนปฏิบัติ เ ร่ือง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม 
Adobe Flash CS6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีกระบวนการปฏิบัติเรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6  มี

ความพึงพอใจโดยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.54, S.D. = 0.52) เหตุที่เห็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ศึกษาได้พัฒนาบทเรียน
อยู่ใน มัลติมีเดีย โดยอาศัยหลักการใช้สิ่งเร้าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในขณะเรียน การน าเสนอเนื้อหาจะเป็น รูปภาพเคลื่อนไหว 
ข้อความ เสียง ผู้เรียนสามารถทราบผลความก้าวหน้า ของตนเองทันทีเมื่อตอบเสร็จ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความสามารถ
ของตนเองและการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีความรู้ เข้าใจ ในเรื่องนั้นๆ อย่างถ่องแท้และถ้าผู้เรียนได้รับ
ผลที่น่าพึงพอใจ จะช่วยให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยลักษณ์ ภักดีก าจร 
และอัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ (2558: 125-131) ได้วิจัย การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยโปรแกรม Desktop Author ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

บทเรียนมัลติมีเดียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.50,S.D. =0.54) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ในการน าบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ไปใช้นั้น ครูผู้สอน
ควรพิจารณาความเหมาะสม ความสอดคล้องของกิจกรรมเนื้อหา ความคิดรวบยอดของกิจกรรมและระดับช้ันของนักเรียนที่ผู้
ศึกษาได้น าไปทดลอง  
 2. ควรพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียให้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้หลายๆ ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นต้น 
 3. ควรมีการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเป็นการพัฒนาบทเรียน e-Learning มีการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ (e-cartoon) 
และวิดีโอ  
 

เอกสารอ้างอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
ณัฐกร สงคราม. (2554 : 162-163). หนังสือการออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรยีนรู้. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนพ. 
เผชิญ  กิจระการ.  ดัชนีประสิทธิผลเอกสารประกอบการสอน .หน้า 1 – 3. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 2546. 
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. สร้างงานมัลติมีเดยีแอนิเมชั่นด้วย Flash CS6. พิมพ์ครั้งที่ 3 .กรุงเทพฯ :รีไวว่า,2557.        
พิสุทธา อารีราษฏร์. (2551). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2541). ทฤษฏีการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติ. คณะศึกษาศาสตร์. 
วรัชญ์ ดลกุล. (2556). การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง ระบบสุริยะของเราเราชั้นมัธยมศึกษาปี 4 ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ

รูปแบบแข่งขันเป็นทีม (TGT). วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 



 Journal of Project in Computer Science and Information Technology 

26 |  Vol 2 No.2 July –December 2016 

วลัยลักษณ์ ภักดกี าจร และอัญญปารย ์ศิลปนิลมาลย์. (2558). การพัฒนาบทเรียนมัลติมเีดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
โปรแกรม Desktop Author ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนา้ 125-131. The 1 National Conference on Technology and 
lnnovation Management NCTIM 2015. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 

วิรัตน์ บุษบงค์, (2558, 3 มิถุนายน). คุณครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ. สัมภาษณ์. 
วิชชุดา ศรีไพรอ่อน. (2552). การพัฒนาบทเรยีนมัลตมิีเดยี เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. 

tdc.thailis.or.th. /tdc/browse. (สืบค้น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558) 
อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์. (2558). การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษาตามรูปแบบ ADDIE. ขอนแก่น : โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต. 
 

 


