มั

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

นางสาวปาจรี ย ์ วัชชวัลคุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
โรงเรียนสตรีวทิ ยา
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ปาจรี ย ์ วัชชวัลคุ 2555: การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ม ลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
การวิจ ั ยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้าง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ม ั ลติมีเดีย เรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีประสิ ทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2) เปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วย
บทเรี ยน
คอมพิวเตอ ร์ม ั ลติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
กลุ่มตัวอ ย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
ปี การศึกษา 2555 จานวน 50 คน ได้ มาโดย วิธกี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ม ั ลติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่า งรู ป
เรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ม ั ลติมีเดีย
เรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการวิจยั พบว่า 1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ม ั ลติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ป
เรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) คะแนน
ทดสอบหลั งเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ม ั ลติมีเดีย เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสอง
มิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สู งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนอย่ างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ 3)ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ( X = 4.57 )

กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และเสี ยสละเวลาอันมีค่า
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการทาวิจยั แก่ผวู ้ จิ ยั ทั้งยังให้คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์
ในการทาวิจยั ทุกขั้นตอน และขอขอบคุณผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสตรี วทิ ยา ที่ให้ความอนุเคราะห์และ
อานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล การอนุญาตให้ใช้สถานที่และวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
การศึกษาครั้งนี้ รวมถึงนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่ วมมืออย่างดียงิ่ ในการวิจยั ครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุ ณแม่ ตลอดจนญาติพี่นอ้ ง ที่ ให้การสนับสนุน และ
ช่วยเหลือจนสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุณคุณคณาจารย์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนสตรี วิทยาทุกคนที่ให้
ความช่วยเหลือในการทาวิจยั
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณท่านผูม้ ีพระคุณทุกท่าน ประโยชน์ คุณค่า และความดีงาม
ทั้งหลายที่ได้จากการวิจยั นี้ขอมอบแด่ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู อาจารย์และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
ปาจรี ย ์ วัชชวัลคุ
1 เมษายน 2555

(1)

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อ
กิติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพประกอบ
บทที่ 1 บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขอบเขตการวิจยั
นิยามศัพท์
สมมุติฐานของการวิจยั
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
องค์ประกอบของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
รู ปแบบของการนาเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
ขั้นตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
ข้อดีและข้อจากัดของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
ข้อจากัดของคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
ความพึงพอใจ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั
การกาหนดประชากรและการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ม ลั ติมีเดีย
การดาเนินการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

(3)
(3)
1
1
3
3
3
5
6
6
7
7
9
12
15
16
17
19
20
21
22
22
22
23
28
28

(2)

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 5 สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

หน้า
33
37
37
39
41
42

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญและหนังสื อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ
ภาคผนวก ข ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค
ภาคผนวก ค การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ภาคผนวก ง ข้อแนะนาเกี่ยวกับการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน

48
50
54
63

(3)

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2

หน้ า
การเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ 34
ช่วยสอน เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ความพึงพอใจของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการใช้บทเรี ยน
35
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยภาพรวม และจาแนกเป็ นรายข้อ

สารบัญภาพประกอบ
ภาพประกอบที่
1
รู ปแบบโครงสร้างเส้นตรง
2
รู ปแบบโครงสร้างแบบสิ ระ
3
รู ปแบบโครงสร้างแบบวงกลม
4
รู ปแบบโครงสร้างแบบประสม

9
10
11
11

ตารางผนวกที่
ผลประเมินบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
จานวน 3 คน

51

ผลประเมินบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิค
จานวน 3 คน

52

ค1

ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC )

55

ค2

ผลการวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของ
แบบทดสอบ

56

ข1

ข2

(4)
ค3
ค4
ค5
ค6

ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องความสัมพันธ์ของ
รู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
คะแนนความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
การเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยน และคะแนนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนร้อยละ
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน

57
58
59
60

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทาให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตั ดสิ นใจและแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม คณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตลอดจนศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดารงชีวติ และช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ให้ดีข้ ึน นอกจากนี้คณิ ตศาสตร์ ยัง ช่วยพัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบู รณ์มีความสมดุลทั้งทาง
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น สามารถอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข (กรมวิชาการ. 2545: 21) ดังนั้นการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ให้เข้าใจอย่างแท้จริ ง
และสามารถประยุกต์นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ จึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญเป็ นอย่างมาก ที่
ผ่านมาการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้รับการพัฒนามาโดยตลอด แต่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ก็ยงั ไม่ประสบผลสาเร็ จ ดังจะเห็นได้จากผลการวิจยั โครงการศึกษา
แนวโน้มการจัดการศึกษาคณิ ตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ร่ วม กับนานาชาติปี 2550 (Trends in
International Mathematics and Science Study 2007. TIMSS-2007) ของสถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท ) ภายใต้สามาคมการประเมินผลนานาชาติ IEA (The
International Association for The Evaluation of Education Achievement) ที่จดั ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในช่วง
ระหว่างปี พ .ศ. 2547 – 2551 โดยมี 59 ประเทศ และ 8 รัฐเข้าร่ วม พบว่าจากการจัดอันดับวิชา
คณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของประเทศ ไทยอยูใ่ นอันดับที่ 29 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
คณิ ตศาสตร์ 441 คะแนน ถือว่าต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยนานาชาติ ซึ่ งอยูท่ ี่ 500 คะแนน และคะแนน
เฉลี่ยนี้ลดต่าลงกว่าประเมินครั้งที่ผา่ นมา ซึ่ งอยูใ่ นช่วงปี พ .ศ. 2542 – 2546 โดยครั้งนั้นมีคะแนน
เฉลี่ยวิชาคณิ ตศาสตร์ 467 คะแนน (คุณภาพ “เด็กไทย” ตกเกณฑ์โลก !! 2552 27 มี.ค. – 2 เม.ย.
2552 หน้า 18) จากข้อมูลดังกล่าวจึงต้องพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ของครู
โดยครู ตอ้ งจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย ซึ่ งมีความสาคัญในการพัฒนา
ความรู้ของผูเ้ รี ยนและเปลี่ยนแปลงส่ งเสริ มบทบาทของผูเ้ รี ยน
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ปั จจุบนั มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรี ยนการสอนมากขึ้น โดยการใช้
ความสามารถของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจ กระตือรื อร้นในการเรี ยน
มากขึ้น นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาจะช่วยเปลี่ยนแปลงบทบาทของครู จาก ผูส้ อน
เป็ นผูแ้ นะแนวทางและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสพูดและทางานมากขึ้น (ศิวกิ า อมรรัตน์นานุ
เคราะห์.2544:2)
การใช้มลั ติมีเดียเป็ นสื่ อตามสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนแบบใหม่มีขอ้ ดีหลายประการ
เช่นสามารถจาลองการนาเสนอ มีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสี ยงประกอบ นักเรี ยนสามารถเรี ยน
ด้วยตนเองตามความสามารถ ช่วยพัฒนาการตัดสิ นใจและการแก้ไขปั ญหาของผูเ้ รี ยนได้ดี (Heinich
Robert; et al. 1993: 26)
การเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
เป็ นพื้นฐานสาหรับการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องวัดความยาว กา รหาพื้นที่ และการหาปริ มาตร
หากนักเรี ยนขาดความเข้าใจในเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ จะทาให้
ผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจ วิชาคณิ ตศาสตร์ ในระดับที่สูงขึ้น แต่ จากการวิเคราะห์คะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสตรี วิทยา ประจาปี การศึกษา 2555
ภาคเรี ยนที่ 2 ซึง่ เป็ นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่าง
รู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ มีนกั เรี ยนที่ทาคะแนนได้ ต่าสุด 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10
คะแนน และมีนกั เรี ยนที่สอบผ่านทังสิ
้ ้น 185 คน จากนักเรี ยนที่เข้ าสอบทังหมด
้
312 คน ซึง่ คิดเป็ น
ร้ อยละ 59.29 (แบบประเมินผลรายวิชา ภาคเรี ยนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2555) จากผลดังกล่าว
กลวิธีในการจัดการเรี ยนรู้ และการเลือกใช้ สื่อการจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นที่
ครูผ้ สู อนจะเลือ กนามาใช้ จดั การเรี ยน ซึง่ การเรี ยนการสอนเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ป
เรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ นอกจากการใช้สื่อของจริ งแล้วการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนาเสนอ
จะทาให้นกั เรี ยนเข้าใจดียงิ่ ขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้ วิจยั จึง สร้าง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ งจะช่วย
ให้ครู มีทางเลือกในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพได้อีกทางหนึ่ง
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนา บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ป
เรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนนทดสอบหลังเรี ยน ด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
3. เพื่อศึกษา ความพึงพอใจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2555
โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา ห้องเรี ยนปกติ จานวน 10 ห้องเรี ยน จานวน 500 คน นักเรี ยนในแต่ละห้องมี
ความสามารถทางการเรี ยนเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา
2555 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา 1 ห้องเรี ยน จานวน 50 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 7
3. เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนา บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย กลุ่มสาร ะการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา เป็ นเนื้อหาที่ได้ มาจากหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ย นสตรี วทิ ยา กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
นิยามศัพท์
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย หมายถึง บทเรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น เรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การ
นาเสนอเนื้อหาประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยงประกอบบทเรี ยน
2. การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย หมายถึง การที่ผวู้ จิ ยั ออกแบบและพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ให้ผเู้ รี ยนใช้เรี ยนด้วยตนเอง โดยบทเรี ยน
ผ่านการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่ อ และปรับปรุ งแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ จนบทเรี ยนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
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3. ประสิ ทธิภาพของ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย หมายถึง ผลการเรี ยนรู้ของ นักเรี ยน
จากการศึกษา บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์มลั ติมีเดีย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ประสิ ทธิภาพของกระบวนการที่จดั ไว้ในบทเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ
จากการทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียแต่ละชุดของนักเรี ยน
80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็ นร้อยละจากการทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยน จากการเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียทั้งบทของนักเรี ยน
4. แบบทดสอบ วัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คือ ชุดคาถามที่ใช้วดั ความรู้ เรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ของนักเรี ยนก่อนเรี ย นและหลังเรี ยน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 19 ข้อ
5. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ หมายถึง ความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยนใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการนาไปใช้ หลังการใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ซึ่งสามารถวัดอ อกมาเป็ นคะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ที่ผู ้ วิจยั สร้างขึ้นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดย
สอดคล้องกับพฤติกรรมด้านความรู ้ ความคิด (Cognitive Domain) ในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ตามที่วลิ สัน (Wilson. 1971) จาแนกไว้เป็ น 4 ระดับ คือ
1. ด้านความรู ้ความจา เกี่ยวกับการคิดคานวณ (Computation) ในด้านข้อเท็จจริ ง
คาศัพท์ นิยาม และการใช้กระบวนการในการคิดคานวณ
2. ด้านความเข้าใจ (Comprehension) เกี่ยวกับความคิดรวบยอด หลักการ กฎ การ
สรุ ป อ้างอิง และโครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์ ความสามารถในการเปลี่ยนรู ปแบบปั ญหาจากแบบ
หนึ่งไปยังอีกแบบหนึ่ง การคิดตามแนวเหตุผล การอ่านและการตีความโจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
3. ด้านการนาไปใช้ (Application) ประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาที่
ประสบอยูร่ ะหว่างเรี ยน การเปรี ยบเทียบ การสังเคราะห์ขอ้ มูล และการมองเห็นแบบลักษณะ
โครงสร้างที่เหมือนและสมมาตร
4. ด้านการวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนและ
ไม่มีในแบบฝึ กหัด แต่อยูใ่ นขอบเขตของเนื้อหาที่เรี ยน การค้นหาความสัมพันธ์ การพิสูจน์ การ
สร้างสู ตร และทดสอบความถูกต้องของสู ตร
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6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน หมาย ถึง แบบสอบถามความรู้สึก
ทางบวกของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ที่วดั ได้จากแบบสอบถามที่ผู้ วิจยั สร้างขึ้น
ซึ่ งเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า แบ่งระดับความพึงพอใจ เป็ น 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อยและพึงพอใจน้อยที่สุดจานวน10 ข้อ
7. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกชอบ หรื อไม่ชอบของนักเรี ยนที่มีต่อ การ
ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขา คณิ ตสองมิติและสามมิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
สมมุติฐานของการวิจัย
อุบล เจริ ญศรี วงษ์ (2550) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนซ่อมเสริ ม ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน เรื่ องระบบจานวน เต็ม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้
บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่วยสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนที่เรี ยน
ซ่อมเสริ มโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ สูงกว่าคะแนนการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
จากผลการวิจยั ข้างต้น ผูร้ ายงานจึงตั้งสมมุติฐาน ดังนี้
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสาม
มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ การใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก ขึ้นไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นพื้นฐานและเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและ
สามมิติ โดยนาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
1.1 ความหมายของมัลติมีเดีย
1.2 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
1.3 องค์ประกอบของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
1.4 รู ปแบบของการนาเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
1.5 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
1.6 ข้อดีและข้อจากัดของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
1.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
2. ความพึงพอใจและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อการใช้คอมพิวเตอร์
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
1. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
1.1 ความหมายของมัลติมีเดีย
ความหมายขอ งมัลติมีเดีย ได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้
ยืน ภู่วรวรรณ (2538: 159) ได้ให้ความหมายของมัลติมีเดียโดยแปลความหมายโดยตรง
คือ มัลติ แปลว่า หลา กหลาย มีเดีย แปลว่า สื่ อ มัลติมีเดียจึงหมายถึงสื่ อหลากหลายอย่าง สื่ อหรื อ
ตัวกลาง คือสิ่ งที่ส่งความเข้าใจระหว่างกันของผูใ้ ช้ เช่น ข้อมูล ตัวอักษร ภาพ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว
วีดิทศั น์ และอื่นๆที่นามาประยุกต์ร่วมกัน
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วิภาวดี วงศ์เลิศ (2544: 21) กล่าวว่า มัลติมีเดีย หมายถึงสื่ อประสมที่ประกอบด้วย อักขระ
เสี ยง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวี ดิทศั น์ โดยใ ช้คอมพิวเตอร์เป็ นตัวนาเสนอและควบคุมการ
ทางานให้เป็ นระบบที่สมบูรณ์ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์
ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุ วรรณ (2546: 2-3). กล่าวว่า มัลติมีเดียหมายถึง การนาองค์ประกอบของ
สื่ อชนิดต่างๆมาผสมผสาน เข้าด้วยกัน ซึ่ งประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image)
ภาพเคลื่อนไหวหรื ออนิเมชัน (Animation) เสี ยง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผ่านกระบวนการ
ทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสื่ อความหมายกับผูใ้ ช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) และ
ได้ผลตามวัตถุประสงค์
สุ กญั ญา บุญอิ่ม (2555:14) กล่าวว่า หมายถึง การใช้เทคโน โลยีทางคอมพิวเตอร์นาเสนอ
สื่ อต่างๆในลักษณะการผสมผสานระหว่างการทางานของเสี ยง ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และวีดิ
ทัศน์ ซ่ ึ งเชื่อว่า จะช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพ ในการเรี ยนรู ้เพิม่ ขึ้น ทาให้การเรี ยนการสอน และการ
นาเสนองานมีชีวติ ชีวาภายใต้การทางานโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่ องเดียว และมีปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างผูใ้ ช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์
ไฮนิค และคณะ (Heinich; et al. 1993: 267) ได้ให้ความหมายของคาว่ามัลติมีเดียว่า
หมายถึง การรวมสื่ อหลายอย่าง เช่นข้อความ กราฟิ ก เสี ยง ภาพ และวิดีโอ ระบบคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียจะมีความคล้ายคลึงกับระบบวีดิทศั น์ปฏิสัมพันธ์ จะแตกต่างตรงที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เป็ รตัวควบคุมการทางานให้มีลกั ษณะของการตอบโต้
เฟรเทอร์และพอลลีสเซน (Frater and Paulissen. 1994: 3) กล่าวว่า มัลติมีเดีย หมายถึงการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ในการรวบรวมสื่ อและควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด เช่น จอคอมพิวเตอร์ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์แบบเลเ ซอร์ ดิสก์ เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยงจากซี ดี เครื่ องเล่นเสี ยงดนตรี และคาพูด เพื่อ สื่ อ
ความหมาย
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ มัลติมีเดีย หมายถึง การนาคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ
โปรแกรมซอฟต์แวร์ในการ นาเสนอสื่ อหลายชนิด เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง
วีดิทศั น์และอื่นๆที่นามาประยุกต์ร่วมกัน เน้นการ มีปฏิสัมพันธ์ ตอบสนองต่อคาสั่งและการให้
ข้อมูลย้อยกลับในรู ปแบบต่าง ๆ
1.2 องค์ ประกอบของมัลติมีเดีย
ลักษณะสาคั ญของมัลติ มีเดีย ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนที่สาคัญ ได้แก่ ข้อความ เสี ยง ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทศั น์และการมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งแต่ละส่ วนประกอบมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
(สุ รีย ์ ศรี บุญเรื อง. 2552: 17)
1. ข้อความ (Text) ตัวหนังสื อและข้อความในมัลติมีเดียจะมีลกั ษณะพิเศษมากกว่าปกติ
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คือ สามารถเลือกรู ปแบบ และขนาดได้มากมาย นอกจากนี้ยงั สามารถกาหนดการเคลื่อนที่ให้กบั
ตัวอักษรได้อีกด้วย
2. เสี ยง(Sound) เสี ยงในระบบมัลติมีเดียเป็ นสัญญาณดิจิตอล นัน่ คือต้องนาเสี ยงมาเปลี่ยน
รู ปจากสัญญาณแบบต่อเนื่อง หรื อที่เรี ยกว่าอนาล็อกให้เป็ นแบบดิจิตอล
3. ภาพนิ่ง (Still Picture) ภาพนิ่งเป็ นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด
ภาพลายเส้น เป็ นต้น ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดีย มากกว่าข้อความหรื อตัวอักษร
ทั้งนี้เนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรี ยนรู ้หรื อรับรู ้ดว้ ยการมองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนี้ยงั
สามารถ ถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ้ งมากกว่ าข้อความหรื อตัวอักษรนัน่ เอง ซึ่ งข้อความ หรื อด้วย
อักษรจะมีขอ้ จากัดทางด้านความแตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนั้นสามารถสื่ อความหมายได้กบั
ทุกชนชาติ
4. ภาพเคลื่อนไหว(Animation) หมายถึง ภาพกราฟิ กที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดง
ขั้นตอนหรื อปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุล หรื อ
การเคลื่อนที่ของลูกสู บของเครื่ องยนต์ เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างจินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผูเ้ รี ยน
5. วิดีโอ (Video) เป็ นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก
วิดีโอในระบบดิจิตอลสามารถนาเสนอข้อความหรื อรู ปภาพ(ภาพนิ่งหรื อภาพเคลื่อนไหว ) ประกอบ
กับเสี ยงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆ
6. การปฏิสัมพันธ์(Interaction) เป็ นการโต้ตอบระหว่างผูเ้ รี ยนกับบทเรี ยน โดยใช้หลัก
จิตวิทยามาใช้ในการออกแบบ
1.3 องค์ ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
องค์ประกอบของบทเรี ยนคอม พิวเตอร์มลั ติมีเดีย (ธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล .2550: 2-3 ) มี
องค์ประกอบ ดังนี้
1. เนื้อหาสาระ (Information) เนื้อหาสาระต้องเป็ นเนื้อหาที่ได้รับการเรี ยบเรี ยงแล้วอย่าง
ดี ซึ่ งจะทาให้ผใู ้ ช้งานเกิดการเรี ยนรู ้หรื อได้รับทักษะอย่ างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ผสู ้ ร้างได้กาหนด
วัตถุประสงค์ไว้ โดยการทาเนื้อหานี้ อาจจะเป็ นการนาเสน อ ในรู ปแบบ ต่างๆซึ่ งอาจจะใช้เป็ น
ลักษณะทางตรงหรื อทางอ้อมก็ได้ ตัวอย่างการนาเสนอทางตรง ได้แก่ การนาเสนอเนื้อหาใน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียประเภทการสอน ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้ได้รับเนื้อหาสาระและทักษะ
ต่างๆอย่างเต็มที่จากการอ่าน การจา การทาความเข้าใจ และการฝึ กฝน ส่ วนการนาเนอเนื้อหาใน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียประเภทเกมและประเภทสถานการณ์จาลอง ซึ่ งเนื้อหาสาระและ
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ทักษะที่ ผูใ้ ช้จะได้รับโดยทางอ้อมในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ผใู้ ช้ได้ทกั ษะทางการคิด การจา การ
สารวจ และเพื่อสร้างบรรยากาศการเรี ยนที่สนุก เพื่อดึงดูดให้ผใู ้ ช้มีความต้องการเรี ยนมากขึ้น
2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) ความแตกต่างระหว่างบุคคล คือสิ่ ง
ที่จะต้องคิดให้มากในการออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ว่าจะนาไปใช้กบั กลุ่มผูใ้ ช้งานที่
มีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่ งความแตกต่างนี้เกิดจากบุบคลิกภาพ ความคิด ความสนใจ และพื้น
ฐานความรู ้ที่แตกต่างกันออกไป บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน
รายบุค คลประเภทหนึ่งจาเป็ นต้องได้รับการออกแบบให้มีลกั ษณะที่ตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลให้มากที่สุด กล่าวคือบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย จะต้องมีความยืดหยุน่ มากพอที่
ผูเ้ รี ยนจะมีอิสระในการควบคุมการเรี ยน ของตน รวมทั้งการเลือกรู ปแบบการเรี ยนที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
3. การโต้ตอบ (Interactive) การโต้ตอบในที่น้ ีคือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้กบั
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย การเรี ยนการสอนรู ปแบบที่ดีที่สุดคือการเรี ยนการสอนในลักษณะ
เปิ ดให้ผใู้ ช้ได้มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ อนได้มากที่สุด ดังนั้นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ที่ ได้รับการ
ออกแบบมาเป็ นอย่างดีจะต้อง ได้รับการโต้ตอบระหว่างผู ้ เรี ยนคอมพิวเตอร์ม ั ลติมีเดียอย่างต่อเนื่อง
ไม่ ใช่เพียงคลิกเปลี่ยนหน้าจอไปเรื่ อยๆทีละหน้าจอ ซึ่งเป็ นการโต้ตอบที่ไม่เ พียงพอสาหรับการ
เรี ยน ผูส้ ร้างซอฟแวร์จาเป็ นต้องใช้เวลาในการใช้ความคิด การวิเคราะห์
และการสร้ างสรรค์
เพื่อให้ได้มาซึ่ งกิจกรรม การเรี ยน (Activity) หรื องานที่ก่อให้เกิดปฏิ สัมพันธ์ ซึ่ งมีความเกี่ยวเนื่ อง
กับบทเรี ยนและทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 รู ปแบบของการนาเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
การนาเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมีหลายรู ปแบบโดยการนาเสนอที่ใช้ ส่ วนใหญ่
มีอยู่ 5 วิธี (ธนะพัฒน์ ถึงสุ ข; และ ชเนนทร์ สุ ขวารี . 2538: 107 - 109)
1. รู ปแบบเส้ นตรง (Linear Progression)
รู ปแบบนี้ใกล้เคียงกับแบบหนังสื อซึ่ งมีโครงร่ างเป็ นเส้นตรงโดยผูใ้ ช้งานเริ่ มจากหน้า
แรกต่อไปเรื่ อย ๆ ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถเปิ ดย้อนกลับไปดูได้ โดยมากการเสนอผลงานแบบนี้มกั จะ
อยู่ ในรู ปของไฮเปอร์ เท็กซ์ ซึ่ งใช้ขอ้ ความเป็ นหลักในการดาเนินเรื่ อง รู ปวิดีโอหรื ออนิเมชัน่
ก็
สามารถทางานได้

ภาพประกอบ 1 รู ปแบบโครงสร้างเส้นตรง
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2. รู ปแบบอิสระ (Freeform. Hyper jump)
รู ปแบบอิสระนี้ จะกระตุน้ ให้ผใู ้ ช้งานมีความอยากรู ้อยากเห็นและประหลาดใจ แต่
ภายใต้ความประหลาดใจนั้นผูพ้ ฒั นาโปรแกรมนี้จะต้องจัดการโครงสร้างภายในให้ดี และจะต้อง
เป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญอย่างมาก เพราะต่างจากการสร้างแบบเส้นตรงที่ผใู ้ ช้เพียงแต่เลื่อนจากจอหนึ่ง
ไปอีกจอหนึ่งเท่านั้น ในรู ปแบบนี้มีการข้ามไปมาระหว่างหน้าจอหนึ่งไปอีกหน้าจอหนึ่ง

ภาพประกอบ 2 รู ปแบบโครงสร้างแบบสิ ระ
3. รู ปแบบวงกลม (Circular Paths)
มัลติมีเดียที่มีรูปแบบวงกลมประกอบด้วยแบบเส้นตรงชุดเล็ก หลาย ๆ ชุด มา
เชื่อมต่อกันและกลับคืนสู่ เมนูใหญ่ ระบบการฝึ กฝนหรื อการฝึ กงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นพื้นฐาน
เป็ นตัวอย่างดีสาหรับการใช้แอปพลิเคชันแบบวงกลม โดยจะมีการแยกฝึ กฝนแต่ละส่ วนและ
กลับคืนสู่ จุดเริ่ มต้นได้

11

ภาพประกอบ 3 รู ปแบบโครงสร้างแบบวงกลม
4. รู ปแบบฐานข้ อมูล (Database)
ในบางกรณี แอปพลิเคชันเป็ นฐานข้อมูล เพราะว่ามีการบรรจุดชั นีเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการค้นหา นอกจากรู ปแบบนี้จะให้รายละเอียดจาพวกข้อความ รู ปภาพ เสี ยง
ภาพเคลื่อนไหว ซึ่ งสามารถออกแบบให้ใช้งานได้โดยง่าย รู ปแบบนี้สมารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ ที่
มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
5. รู ปแบบประสม (Compound Document)
ในรู ปแบบนี้เป็ นการประสมรู ปแบบที่กล่ าวมาแล้วข้างต้น โดยผูใ้ ช้สามารถไปตาม
เส้นต่าง ๆ อย่างอิสระ บางครั้งอาจจะเป็ นในเชิงลักษณะเส้นตรง หรื อแยกแขนงไปตามลาดับของ
เนื้อหา

ภาพประกอบ 4 รู ปแบบโครงสร้างแบบประสม
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1.5 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
ลาดับขั้นตอนในการพัฒนาบทเรี ยนคอมเพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย พอจะแบ่งได้เป็ น
3
ขั้นตอนใหญ่ (พิทกั ษ์ ศีลรัตนา. 2531: 20 - 25) คือ
1. ขั้นการออกแบบ (Instructional Design) เป็ นการกาหนดคุณลักษณะและรู ปแบบ
การทางานของโปรแกรม โดยเป็ นหน้าที่ของนักศึกษาหรื อครู ผสู ้ อนที่มีความรอบรู ้ในเนื้อหา หลัก
จิตวิทยา วีธีการสอน การวัดผล ประเมินผล ซึ่ งจะต้องมี กิจกรรมร่ วมกันพัฒนา ดังนี้
1.1 วิเคราะห์เนื้อหา ครู ผสู ้ อนจะต้องประชุมปรึ กษา ตกลง และทาการเลือกสรร
เนื้อหาวิชาที่จะนามาทาเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย โดยมีขอ้ พิจารณา ดังนี้
1.1.1 เนื้อหาที่มีการฝึ กทักษะทาซ้ าบ่อย ๆ ต้องมีภาพประกอบ
1.1.2 เนื้อหาที่คิดว่าจะช่วยประหยัดเวลาในการสอนได้มากกว่าวิธีเดิม
1.1.3 เนื้อหารบางอย่างที่สามารถจะจาลองอยูใ่ นรู ปของการสาธิ ตได้ โดย
หากทาการทดลองจริ ง ๆ อาจจะมีอนั ตราย หรื อต้องใช้วสั ดุสิ้นเปลือง หรื ออุปกรณ์มีราคาแพง
1.2 ศึกษาความเป็ นไปได้ เป็ นเรื่ องจาเป็ นที่จะต้องมีการศึกษาความเป็ นไปได้
ทั้งนี้เพราะแม้วา่ คอมพิวเตอร์ จะมีความสามารถเพียงไร แต่ก็มีขอ้ จากัดในบางเรื่ อง ดังนั้น เมี่อ
ครู ผสู้ อนได้เลือกเ นื้อหาและวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเนื้อหาตอนใดที่จะทาเป็ นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ก็จาเป็ นที่จะต้องมาปรึ กษากับฝ่ ายเทคนิคหรื อผูเ้ ขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมี
ข้อพิจารณา ดังนี้
1.2.1 มีบุคลากรที่มีความรู้พอที่จะพัฒนาโปรแกรมบทเรี ยนได้ตามความ
ต้องการหรื อไม่
1.2.2 ใช้ระยะเวลายาวนานในการพัฒนามากเกินกว่าการสอนแบบธรรมดา
หรื อพัฒนาด้านสื่ อการสอนแบบอื่นหรื อไม่
1.2.3 ต้องการอุปกรณ์พิเศษต่อเพิ่มเติมจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อไม่
1.2.4 มีงบประมาณเพียงพอหรื อไม่
1.3 กาหนดวัตถุประสงค์ เป็ นการกาหนดคุณสมบัติ และสิ่ ง ที่คาดหวังจากผูเ้ รี ยน
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม โดยระบุสิ่งต่อไปนี้
1.3.1 ก่อนที่จะใช้โปรแกรม ผูเ้ รี ยนต้องมีความรู ้พ้นื ฐานอะไรบ้าง
1.3.2 สิ่ งที่ควาดหวังจากผูเ้ รี ยน ว่าควรจะได้รับความรู ้อะไรบ้างหลังจากการ
ใช้โปรแกรม
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1.4 ลาดับขั้นตอนการทางาน นาเนื้ อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ และสิ่ งที่คาดหวัง
จากผูเ้ รี ยนมาผสมผสานเรี ยงลาดับ วางแนวการเสนอในรู ปแบบ Story Board และ Flow chart โดย
เน้นในเรื่ องต่อไปนี้
1.4.1 ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนหรื อไม่
1.4.2 ขนาดของข้อความในหนึ่งจอภาพ
1.4.3 ขนาดของตัวอักษรที่เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
1.4.4 การเสริ มแรงต่าง ๆ ในบทเรี ยน
1.4.5 จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ การชี้แนะ
1.4.6 แบบฝึ กหัด การประเมินผล
หลังจากทา Story Board เสร็ จแล้วจึงนาวิเคราะห์วจิ ารณ์เพื่อเพิ่มเติม แก้ไข หรื อตัดทอน
จนเกิดความพอใจจากกลุ่มครู ผสู ้ อน
2. ขั้นการสร้าง (Instructional Development) เป็ นหน้าที่ของนักคอมพิวเตอร์ หรื อครู ที่
มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยมีลาดับขั้นตอนการทางาน ดังนี้
2.1 สร้างโปรแกรม นาเนื้อหาที่อยูใ่ นรู ปแบบของ Story Board มาสร้างบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรื อโปรแกรมสาหรับการสร้างบทเรี ยน
โดยเฉพาะ (Authoring System) เสร็ จแล้วตรวจแก้ขอ้ ผิดพลาดที่อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
2.1.1 รู ปแบบคาสั่งผิดพลาด (Syntax Error) เกิดจากการใช้คาสั่งไม่ถูกต้องตาม
ข้อกาหนดของภาษานั้น ๆ
2.1.2 แนวคิดผิดพลาด (Logical Error) เกิดจากผูเ้ ขียนเข้าในขั้นตอนการทางาน
คาดเคลื่อน เช่น สู ตรที่กาหนดผิด
2.2 ทดสอบการทางาน หลังจากตรวจข้อผิดพลาดที่เรี ยกว่า "BUG" ในโปรแกรม
เรี ยบร้อยแล้ว ก็นาโปรแกรมไปให้ครู ผสู ้ อนเนื้อหานั้นตรวจความถูกต้องบนจอภาพอาจมีการแก้ไข
โปรแกรมในบางส่ วน และนาไปทดสอบ กับผูเ้ รี ยนในสภาพการใช้งานจริ ง เพื่อทดสอบการทางาน
ของโปรแกรม และหาข้อบกพร่ องที่ผอู ้ อกแบบคาดไม่ถึง เพื่อนาข้อมูลเหล่านี้กลับมาปรับปรุ ง
ต้นฉบับ และแก้ไขโปรแกรมต่อไป
2.3 ปรับปรุ งแก้ไข การปรับปรุ งจะต้องเป ลี่ยนแปลงที่ตวั ต้นฉบับของ Story Board
ก่อนแล้วจึงค่อยแก้ไขที่โปรแกรม และนาไปทดสอบการทางานใหม่ ถ้ายังพบข้อบกพร่ องก็จะต้อง
นากลับมาปรับปรุ งแก้ไขอีก จนกว่าจะได้โปรแกรมเป็ นที่พอใจของทุกฝ่ ายแล้วจึงนาไปใช้งาน และ
เพื่อให้การนาไปใช้งานมีประสิ ทธิภาพ จึงควรมีการจัดทาคู่มือประกอบการใช้โปรแกรมแบ่งเป็ น 3
ระดับคือ
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2.3.1 คู่มือนักเรี ยน
2.3.1.1 บอกชื่อเรื่ อง ชื่อวิชา และระดับชั้น
2.3.1.2 วัตถุประสงค์ของบทเรี ยน เช่น เพื่อทดสอบความรู ้ เพื่อเสริ มความรู ้หรื อ
เพื่อสอนแทนครู
2.3.1.3 จุดประสงค์ทวั่ ไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.3.1.4 โครงสร้างเนื้อหา หรื อบทสรุ ปของเนื้อหาในบทเรี ยน
2.3.1.5 ความรู้พ้นื ฐานที่จาเป็ นก่อนการเรี ยน
2.3.1.6 แสดงตัวอย่างกรอบภาพในบทเรี ยนและคาชี้แจง
2.3.1.7 กิจกรรม กฎเกณฑ์ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนหรื อการ
ทดสอบ
2.3.2 คู่มือครู
2.3.2.1 โครงร่ างของเนื้อหา
2.3.2.2 จุดประสงค์ของโปรแกรมที่ใช้สอน
2.3.2.3 ใช้สอนวิชาอะไร ตอนไหน สัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์หลักอย่างไร ผูส้ อน
ควรมีความรู ้พ้นื ฐานอะไร
2.3.2.4 เสนอแนะกิจกรรมการเรี ยน และเวลาที่ใช้ในการเรี ยน
2.3.2.5 ให้ตวั อย่างเพื่อชี้แนะให้เห็นว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะช่วยได้อย่างไร
ช่วงไหนในวิชานั้น ๆ
2.3.2.6 เสนอแนะแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจากบทเรี ยน
2.3.2.7 ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนการเรี ยน และหลังการเรี ยนพร้อมเฉลย
2.3.3 คู่มือการใช้เครื่ อง
2.3.3.1 ชื่อโปรแกรม ผูเ้ ขียนโปรแกรม ลิขสิ ทธิ์ วันแก้ไขปรับปรุ ง
2.3.3.2 ภาษาที่ใช้ไฟล์ต่าง ๆ ขนาดของโปรแกรม
2.3.3.3 หน่วยความจาของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้หรื ออุปกรณ์
อื่นที่ตอ้ งใช้ร่วม
2.3.3.4 วิธีการใช้โปรแกรมเป็ นขั้น ๆ เรื่ มตั้งแต่การ Boot เครื่ องเป็ นต้นไป
2.3.3.5 คาสั่งต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้กบั โปรแกรม
2.3.3.6 Flow chart ของโปรแกรม
2.3.3.7 ตัวอย่างการป้ อนข้อมูล และการแสดงผล
2.3.3.8 ข้อมูลจากการทดสอบโปรแกรมกับกลุ่มตัวอย่าง
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3. ขั้นการทดลองใช้ (Instructional Implementation) เป็ นการทด ลองใช้ในการเรี ยน
การสอนและประเมินผล โดยนักคอมพิวเตอร์ กบั ครู ผสู ้ อนจะต้องประเมินผลร่ วมกันว่า โปรแกรม
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่พฒั นาขึ้นเป็ นอย่างไร สมควรที่จะใช้งานในการเรี ยนการสอน
หรื อไม่
3.1 ทดลองใช้ในห้องเรี ยน การนาโปรแกรมไปใช้ในการเรี ยนการสอนจะต้อง ทา
ตามข้อกาหนดสาหรับการใช้โปรแกรม เช่น
3.1.1 โปรแกรมที่ออกแบบสาหรับการสาธิตทดลอง ควรให้ผเู้ รี ยนได้ใช้โปรแกรม
ก่อเข้าห้องทดลองจริ ง
3.1.2 โปรแกรมที่ออกแบบสาหรับเสริ มการเรี ยนรู ้ ควรจะมีชวั่ โมงกิจกรรม
สาหรับการใช้โปรแกรม
โปรแกรมที่ใช้เป็ นสื่ อเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้เห็นทั้งชั้น อาจจะต้องต่ออุปกรณ์ขยายภาพไปสู่
จอขนาดใหญ่ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นชัดทัว่ กันทุกคน
3.2 ประเมินผลเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย สาหรับการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่สรุ ปได้วา่ โปรแกรมที่สร้างขึ้นเป็ นอย่างไร สมควรจะนาไปใช้ในกาเรี ยนการสอ
น
หรื อไม่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.2.1 การประเมินโดยใช้แบบทดสอบ เพื่อประเมินว่าหลังจากใช้โปรแกรมนี้แล้ว
ผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ โดยให้ผู ้ เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนและหลังการเรี ยน เพื่อ
วัดความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน วัดความเข้าใจในเนื้อหา ถ้าผลกา รทดสอบติดลบหรื ออัตราการทาผิด
สู งเกินกว่า 10 เปอร์ เซ็นต์ ก็แสดงว่าผูเ้ รี ยนไม่ได้พฒั นาความรู ้เพิ่มเติม ต้องมีการปรับปรุ งต้นฉบับ
(Story Board) หรื อวัตถุประสงค์ใหม่
3.2.2 การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินในส่ วนของโปรแกรม และ
การทางานว่า การใช้โปรแกรมกับ เนื้อหาวิชานี้เหมาะสมหรื อไม่ ทัศนคติของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้
โปรแกรมเป็ นอย่างไร วิธีการใช้โปรแกรมยากง่ายอย่างไร วิธีการเสนอบทเรี ยน ความถูกต้องของ
เนื้อหา เอกสารประกอบหรื อคู่มือ และการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างไร
1.6 ข้ อดีและข้ อจากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ มับติมีเดีย
ข้ อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมีขอ้ ดีหลายด้าน ซึ่ ง กิดานันท์ มลิทอง (2540: 240 241) และฝ่ ายส่ งเสริ มและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา (2537: 71 - 73) ได้กล่าวถึงข้อ ดีของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียไว้ ดังนี้
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1. ช่วยเพิม่ แรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน เนื่องจากการเรี ยนด้วย
คอมพิวเตอร์ เป็ นประสบการณ์ที่แปลกใหม่
2. ลักษณะโปรแกรมบทเรี ยนให้ความเป็ นส่ วนตัวแก่ผเู ้ รี ยน เป็ นการช่วยให้
ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนช้าสามารถเรี ยนได้ดว้ ยความสามารถของตนเองและตามความต้องการ
3. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกเรี ยนตามความเหมาะสมกับความสามารถ
ระดับสติปัญญาอายะ และความชอบ
4. สามารถใช้ทบทวนเนื้อหาที่เรี ยนผ่านมาแล้วได้ดว้ นตนเอง
5. ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนช้าจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
6. ผูเ้ รี ยนไม่สามารถดูคาตอบล่วงหน้าได้ จึงเป็ นการกาหนดเงื่อนไขให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จริ งก่อนที่จะผ่านเนื้อหาบทนั้นไป
7. เป็ นการสร้างนิสัยความรับผิดชอบให้กบั ผูเ้ รี ยน เพราะไม่เป็ นการบังคับ
ผูเ้ รี ยนให้เรี ยน แต่เป็ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนตามความสนใจของตนเอง
8. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนได้ดีกว่าการสอนปกติ จึง
เท่ากับเป็ นการช่วยฝึ กทักษะในการแก้ปัญหา
9. มีความรวดเร็ วในการตอบโต้กบั ผูเ้ รี ยนจึงเป็ นการเสริ มแรงให้ผเู ้ รี ยน
อยากเรี ยนมากขึ้น
10. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติ มีเดียสามารถจาลองเหตุการณ์ได้ สามารถ
สอนหรื อแสดงในเรื่ องที่ยากให้ง่ายขึ้น
11. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียช่วยสร้างความคิดที่มีเหตุผล
12. ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นส่ วนตัวในการเรี ยน ทาให้เกิดทัศนะคติที่ดีต่อวิชาที่
เรี ยน
13. สามารถตรวจความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนได้ตลอดเวลา เนื่องจากสามารถ
บันทึกการทางาน และผลการทดสอบของผูเ้ รี ยนได้
14. ช่วยขยายขีดความสามารถของครู ผสู ้ อนในการจัดเก็บข้อมูล ในการ
จัดการสอนซ่อมเสริ ม
ข้ อจากัดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
แม้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียจะมีขอ้ ดีมากมายดังที่กล่าวแล้วนั้น แต่มีขอ้ จากัด
ในการใช้งานด้วยเช่นกัน ดังที่ ครรชิต มาลัยวงศ์ (2532: 64 - 65) และฝ่ ายส่ งเสริ มและพัฒนาทาง
เทคโนโลยีทางการศึกษา (2537: 71 -73) ได้กล่าวถึงข้อจากัดต่าง ๆ ดังนี้
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1. วิธีการโต้ตอบระหว่างคนกับเครื่ องยังไม่ดี ทาให้ไม่มีความเป็ นธรรมชาติ
2. การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ทางการศึกษาต้องใช้งบประมาณมาก
3. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่ใช้ในปั จจุบนั บางเรื่ องไม่สามารถวิเคราะห์ได้
ว่าผูเ้ รี ยน เกิดการเรี ยนรู ้ และเกิดความเข้าใจมากน้อยเพียงใด
4. จะต้องมีการร่ วมมือ กันระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและเนื้อหา ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการสอน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อการสอน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม แต่ในปั จจุบนั ในการ
สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมักใช้คนคนเดียวกันซึ่ งเป็ นการยากที่คนคนเดียวจะสามารถ
ทางานได้ดีและมีประสิ ทธิภาพทั้ง 4 ด้าน
5. ครู มีความรู ้สึกว่าคอมพิวเตอร์ จะมาแทนที่ครู และครู จะหมดความสาคัญลงไปทา
ให้ครู บางส่ วน เกิดความรู ้สึกต่อต้านการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในโรงเรี ยน
6. การบารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา เป็ นเรื่ อง
ที่เป็ นภาระมาก และต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาด้วย
ดังนั้น พอสรุ ปได้วา่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย ยังมีขอ้ จากัดในเรื่ องงบประมาณ
ในการดาเนินการทั้งทางด้าน การนาไปใช้ และการดูแลรักษา ที่ตอ้ งใช้งบประมาณสู ง ดังนั้น
ครู ผสู้ อนจะต้องมีความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ จึงจะสามารถจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดผลดี
และมีประสิ ทธิภาพ
1.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
ในการศึกษาค้นคว้าวิจยั ครั้งนี้ ได้มีการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ทั้งในประเทศและงานวิจยั จากต่างประเทศ ดังนี้
ปิ ยะรัตน์ จิตมณี (2546: บทคัดย่อ ) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเรื่ อง
เศษส่ วนสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนดาราคาม สังกัดสานักงานการประถมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2545 จานวน 48 คน ผลการศึกษาพบว่าบทเรี ยน
คอมพิวเต อร์ มลั ติมีเดียมีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับดี มีคุณภาพด้านสื่ อในระดับดีมาก และมี
ประสิ ทธิภาพ 88.79/89.58
สกนธ์ เรื องนุ่ม (2546: บทคัดย่อ ) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสตรี วรนาถบางเขน จานวน 48 คน ได้มาโดยการสุ่ มอย่าง
ง่าย ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียที่พฒั นาขึ้นนี้ มีประสิ ทธิ ภาพ
88.75/86.33 ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือ 85/85
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สุ ทธิ ศกั ดิ์ แซ่แต้ (2549: บทคัดย่อ ) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ผลการวิจยั พบว่า มีคุณภาพจากการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาอยูใ่ นระดับดี คุณภาพจากการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยูใ่ น
ระดับดีมาก และมีประสิ ทธิ ภาพ 95.44/91.89 กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ผา่ น
เกณฑ์ร้อยละ 80
สุ รีย ์ ศรี บุญเรื อง (2552: 88- 90) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง
อัตราส่ วนและร้อยละ กุล่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมัธยม นาคนาวาอุปถัมภ์ กรุ งเทพมหานคร จานวน 88 คน
ได้มาโดยการ สุ่ มแบบ หลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ผลการพัฒนาพบว่า
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเท่ากับ 91.09/89.61 และนักเรี ยนมีผลการเรี ยน
ระดับดีมาก ร้อยละ 52.50 ระดับดีร้อยละ 32.50 และระดับปานกลางร้อยละ 15.00
สุ กญั ญา บุญอิ่ม (2555: 63 - 66) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ องคู่
อันดับและกราฟ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนศรี อยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ า
เพชรรัตนราชสุ ดา สิ ริโ สภาพรรณวดี จานวน 50 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ผลการพัฒนาพบว่าคุณภาพของบทเรี ยน คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียด้านเนื้ อหามีคุณภาพ ดี
และด้านสื่ อมีคุณภาพดีมาก และนักเรี ยนมีผลการเรี ยนระดับ 4 จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 66 ผล
การเรี ยนระดับ 3 จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 28 ผลการเรี ยนระดับ 2 จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ
6 และไม่มีนกั เรี ยนได้ผลการเรี ยนในระดับ 1 และ 0
โซลทานี (Soltani. 1995) ได้ทาการวิจยั เปรี ยบเทียบการใช้สื่อ 3 ชนิด คือ มัลติมีเดีย
แบบปฏิสัมพันธ์ วิดีโอและตารา ได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จาน วน 92 คน และทาการส่ มตัวอย่าง
ออกมา 23 คนแบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ความ
พยายาม และแรงจูงใจ ผลการวิจยั พบว่า มีความแตกต่างระหว่งผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนทั้ง 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์มีผลสัมฤทธิ์ สูงกว่าก ลุ่มควบคุม ตาราและวิดีโอ นอกจากนี้
นักเรี ยนที่เรี ยนจากมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์มีความคงทนในการเรี ยนรู ้นานกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้
ตาราและวิดีโอ
อโซโก (Osoko. 1999: 4049 A) ได้ทาการศึกษาการใช้เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย เพื่อ
การเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาส ตร์ในโรงเรี ยน St. Louis Public School
แหล่งข้อมูลได้จากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นครู ผสู ้ อน จานวน 35 คน ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้
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ว่า เทคโนโลยีมลั ติมีเดียสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและก่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อการเรี ยน
การสอนและก่อให้เกิดผลในเชิงบวกต่อการเรี ยนการสอน
เอ็ดวิน และ จอน (Edwin; & John. 2003) ได้ศึกษาวิเคราะห์เชิงอภิมานการใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนต่อความสาเร็ จทางการเรี ยนของนักเรี ยนประถมศึกษา ซึ่ งได้รวบรวม
ข้อมูลผูเ้ รี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จากการค้นหาฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ ERIC,
Dissertation Abstracts และ Education Full Text ใช้คาสาคัญในการค้นหาคือ "Effect",
"Elkementary", "Computer Assisted Instruction" และ "CAI" แล้วนามาวิเคราะห์เชิงสถิติข้ นั ที่สอง
โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบถึงความสาเร็ จทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาระหว่างกลุ่ม
ที่เรี ยนแบบปกติ และกลุ่มที่เรี ยนแบบได้รับการเสริ มการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมเพิวเตอร์ ช่วย
สอน ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการ เสิ รมการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมี
ความรู ้มากว่า 63.31 % ของนักเรี ยนที่เรี ยนแบบปกติ
จากงานวิจยั ข้างต้น พบว่าการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย นอกจากจะได้สื่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพแล้วผลการวิจยั ยังพบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในร ะดับดี
ขึ้นไปหรื อผ่านเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้

2 ความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็ นทัศนคติที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ น
รู ปร่ างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรื อไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่
ค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็ นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดย
การวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตรงกับความรู ้สึกที่แท้จริ ง
จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้

นอกจากนี้ยงั มีนั กวิชาการอื่นๆ ได้ให้ความหมายของความ

พึงพอใจ ดังนี้
รัตนา แสงแก่นเพชร (2543: 4 ) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของ
สภาวะจิตที่ปราศจากความเครี ยด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์น้ นั มีความต้องการ

ถ้าความ

ต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรื อบางส่ วน ความเครี ยดจะน้อยลง ความพึงพอใจจะ
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เกิดขึ้นและในทางกลับกัน ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความเครี ยดและความไม่
พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
กรันดราช และราช (Gundlach and Reic. 1992:35 ) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจ
หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลจากการได้พบปะกับพฤติกรรมการให้สิ่งต่าง ๆ เป็ นระดับความ
พึงพอใจของบุคคล ที่เกิดจากการได้รับสิ่ งต่างๆ ว่า หลังจากได้รับสิ่ งนั้นแล้ว สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรื อแก้ไขปั ญหารวมทั้งลดปั ญหาและทาให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจมากน้อย
เพียงใด
จากความหมายของค วามพึงพอใจสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ เป็ นความรู้สึกภายใน
จิตใจของมนุษย์ซ่ ึ งจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่ งหนึ่ง สิ่ งใดอย่างไร
ถ้าคาดหวังหรื อมีความตั้งใจมากเมื่อได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทาง
ตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรื อไม่พึงพอใจเป็ นอย่างยิง่ เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้
หรื อได้รับน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่ต้ งั ใจไว้วา่ จะมีมากหรื อน้อย
2.2 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีลาดับขั้นตอนของความต้องการ (Theory of Need Gratification) เป็ นทฤษฎี
ลาดับขั้นของความต้องการของ Maslow ( Maslow. 1970:78) ซึ่ งกล่าวไว้วา่ มนุษย์ทุกคนล้วนแต่
มีความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กบั ตนเองทั้งสิ้ นและความต้องการของมนุษย์น้ ีมีมากมาย
หลายอย่างด้วยกัน โดยที่มนุษย์จะมีความต้องการในขั้นสู ง ๆ ถ้าความต้องการในขึ้นต้น ๆ ได้รับ
การตอบสนองอย่างพึงพอใจเสี ยก่อน มาสโลว์ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็ น 5 ขั้น คือ
1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) หมายถึงความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่มนุษย์จะขาดมิได้ ได้แก่ ความต้องการด้านสรี ระ ป็ นต้น
2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึงความมัน่ คงปลอดภัย
ทั้งทางด้านร่ างกาย และความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็ นความต้องการที่มีลกั ษณะเป็ น
นามธรรมมากขึ้น ได้แก่ ความต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในสังคม
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4) ความต้องการการยกย่องนับถือยอมรับ

(Esteem Needs) หมายถึงความ

ต้องการที่จะมีชื่อเสี ยงเกียรติยศ ได้รับการเคารพยกย่องในสังคม ต้องการให้ผอู้ ื่นยอมรับนับถือ
5) ความต้องการที่จะประจักษ์ในตัวเอง (Self Actualization) หมายถึ งความ
ต้องการที่จะประสบความสาเร็ จสมหวังในชีวติ ที่อยากทา อยากเป็ นสิ่ งที่ตนหวังไว้ ฝันไว้
จากแนวคิดของมาสโลว์ อาจกล่าวได้วา่ ความพึงพอใจของบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อความ
ต้องการได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่ง

และเมื่อบุคคลนั้นเกิดความต้องการจึงตั้งเป้ าหมาย

เพื่อให้ บรรลุความต้องการ ความพึงพอใจของบุคคลจะแตกต่างกันตามสภาวะแวดล้อม

และ

ลักษณะส่ วนบุคคล
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความพึงพอใจข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงกาหนดวัดความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
สมสมัย อิสระวัฒน์. (2552:บทคัดย่อ). ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ที่มีต่อการใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรี ยนรู้แบบวั ฎจักรสื บเสาะหาความรู้ เรื่ องความ
น่าจะเป็ น

ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่

3 ที่มีต่อการใช้สื่อประสม

ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.57)
ปาจรี ย ์ วัชชวัลคุ . (2552). ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อ
การแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ องระบบจานวนเต็ม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( X = 4.58 )

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่ งการวิจยั มีข้ นั ตอนการดาเนินวิจยั
ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากรและการสุ่ มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
4. การดาเนินการวิจยั
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกาหนดประชากรและการสุ่ มกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยน
สตรี วทิ ยา ห้องเรี ยนปกติ จานวน 10 ห้องเรี ยน จานวน 500 คน นักเรี ยนในแต่ละห้องมี
ความสามารถทางการเรี ยนเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2555
โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา 1 ห้องเรี ยน จานวน 50 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 7
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและ
สามมิติ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2. แบบทดสอบ เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ สาหรับการ
ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 19 ข้อ
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3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1 จานวน 10 ข้อ
การพัฒนาและการหาประสิ ทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
การสร้ างบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
ความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
มีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ศึกษาหลักสู ตร เอกสาร ตารา และปรึ กษาผูท้ ี่มีความรู้เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
รู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอบข่ายเนื้อหา เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ป
เรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเรี ยน เนื้อหา การวัดแล ะ
ประเมินผลผูเ้ รี ยน ผูว้ จิ ยั คัดเลือกเนื้อหามาทาบทเรี ย นคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย จานวน 6 หน่วยการ
เรี ยน ได้แก่ รู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ การเขียนภาพของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ รู ปคลี่ของรู ป
เรขาคณิ ตสามมิติ หน้าตัดของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองทาง ด้านหน้าด้านข้างและ
ด้านบนของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ และรู ปเรขาคณิ ตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
2. กาหนดวัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและ
สามมิติ
3. จัดทา Storyboard แล้วนาไปให้ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา จานวน 3 คน พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา โดยใช้การสัมภาษณ์ แล้วทาการแก้ไขปรับปรุ งตามคาแนะนา
ของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ซึ่ งได้นาบทเรี ยนมาแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี้
3.1 ทุกเนื้อหาให้เพิ่มตัวอย่างอีก 2-3 ตัวอย่าง
3.2 เรื่ องหน้าตัดของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ เพิ่มการใช้ระนาบตัด กรวยใน
แนวตั้งฉากกับพื้นแต่ผา่ นจุดยอดของกรวย และกรณี ที่ไม่ผา่ นจุดยอดของ
กรวย
3.3 แบบฝึ กที่ให้ผเู ้ รี ยนทา นาเสนอจากข้อง่ายไปข้อยาก
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4 นา Storyboard ที่ผา่ นการตรวจสอบ จากผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา มาสร้างเป็ น
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash จานวน 6 บทเรี ยน คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ที่สร้างขึ้น เป็ นการนา เสนอเนื้ อหาในรู ปแบบ ของการฝึ กทักษะ (Drill and Practice) มี
แบบฝึ กหัดในแต่ละบทให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ โดยมี รู ปภาพ ตัวหนังสื อ กราฟิ ก เสี ยง และอื่นๆ
สามารถตรวจคาตอบ ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนจากหน่วยแรกสุ ดไปจนถึงหน่วยสุ ดท้ายของ
บทเรี ยน หรื อเรี ยนตามอิสระ โดยไม่จา เป็ นต้องเรี ยนเนื้อหาหน่วยแรก โดยเลือกเนื้อหาที่ตนเอง
สนใจก่อนก็สามารถเข้าเรี ยนได้ ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
5 นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่สร้างขึ้นให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาจานวน 3 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิค รอบที่ 1 จานวน 3 คน ประเมิน
คุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ซึ่งผลการประเมินด้านเนื้อหาอยูใ่ นระดับ ดี (รายละเอียดใน
ตารางผนวกที่ ข1)
6 นาบทเรี ยนที่ปรับปรุ งแก้ไ ขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญด้ านเทคนิค รอบที่ 1 ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิค รอบที่ 2 จานวน 5 คน ประเมินคุณภาพ และผลการประเมินด้าน เทคนิค อยู่
ในระดับดี (รายละเอียดในตารางผนวกที่ ข2)
7 นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติแล ะสามมิติ ที่ผา่ นการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้าน
เทคนิคเรี ยบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพโดยแบ่งเป็ น 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 ทดลองรายบุคคล นาบทเรี ยน คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ที่ผา่ นการปรับปรุ งไป
ทดลองใช้งาน ซึ่งเป็ นการทดลองใช้แบบรา ยบุคคลกับนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี ปานกลาง และ
อ่อน ที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 1 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
จานวน 3 คน สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน แล้วสัมภาษณ์เมื่อเรี ยนจบ พบข้อบกพร่ อง
ที่ตอ้ งนามาปรับปรุ งแก้ไข ดังนี้
- มีบางข้อความที่นกั เรี ยนไม่เข้าใจ ต้องเปลี่ยนใหม่
- ข้อความตัวอักษรบางข้อความผิด
- การใช้โปรแกรมต้องเพิ่มคาชี้แจงในการทาแบบฝึ กหัด
ขั้นที่ 2 ทดลองกลุ่มเล็ก นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ที่ได้ปรับปรุ งจากการทดลอง
ครั้งที่ 1 ไปทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 1 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา ซึ่ง
ไม่ใช่นกั เรี ยน จานวน 3 คน ในขั้นที่ 1 จานวน 12 คน ไม่พบข้อบกพร่ องที่ตอ้ งนามาปรับปรุ งแก้ไข
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ขั้นที่ 3 การทดลองภาคสนาม เป็ นการทดลองใช้กบั นักเรี ยน กลุ่มใหญ่ 1 ห้องเรี ยน
จานวน 50 คน เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 2 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา ปี การศึกษา 2554
ให้นกั เรี ยนเรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย และทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จากนั้นนา
คะแนนของแบบฝึ กหัดทั้งหมดมาวิเคราะห์พบว่า ได้คะแนนร้อยละ 82.66 (รายละเอียดในตาราง
ผนวกที่ ค3) ได้คะแนนจากการทดสอบหลังเรี ยนมาวิเคราะห์พบว่า ร้อยละ 81.16 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดร้อยละ 80 (รายละเอียดในตารางผนวกที่ ค3)
9. นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ที่ผา่ นการหาค่าประสิ ทธิ ภาพแล้วไปใช้ในการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การสร้ างแบบทดสอบ เรื่องความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
การสร้างแบบทดสอบ เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ สาหรับ
การทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 19 ข้อ ผูว้ จิ ยั
ดาเนินการสร้างแบบทดสอบตามสาดับขั้น ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา กาหนดวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน
2. สร้างแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 25 ข้อ และนาไปให้ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
จานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินคุณภาพโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
1
หมายถึง
เป็ นข้อสอบที่สอดคล้องกับตัวชี้วดั
0

หมายถึง

ไม่แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับตัวชี้วดั

-1

หมายถึง

เป็ นข้อสอบที่ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วดั

เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกแบบทดสอบมาใช้งานต้องเลือกข้อที่มีดชั นีความสอดคล้อง (IOC)
ระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วดั ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลการตรวจสอบพบว่าข้อทดสอบทุกข้อมีค่า IOC
มากกว่า 0.5 หมายถึงผ่านเกณฑ์ท้ งั 25 ข้อ (รายละเอียดที่ตารางผนวกที่ ค1)
3. นาข้อทดสอบที่ผา่ นเกณฑ์ IOC ไปทดลองกับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 2
ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา จานวน 50 คน ที่เรี ยนเรื่ อ งความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ต
สองมิติและสามมิติแล้ว โดยให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบ นาค่าคะแนนที่ได้มา วิเคราะห์คุณภาพของ
แบบทดสอบ เพื่อหาความยากง่าย (p) อานาจจาแนก (r) ของข้อสอบรายข้อ ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาข้อสอบแต่ละข้อเพื่อนาไปใช้งาน คือ ความยากง่าย (p) ต้องอยูร่ ะหว่าง 0.20-0.60 และ
อานาจจาแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป แล้วนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์รายข้อ ได้ขอ้ ทดสอบ19 ข้อ
(รายละเอียดที่ตารางผนวกที่ ค2) มาใช้ในการทดลอง
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4. นาข้อสอบ 19 ข้อในข้อ 3 ไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
โดยใช้สูตร KR- 20 ของ Kuder-Richardson ได้ค่าความ เชื่อ มัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ
0.83 (ดูรายละเอียดตารางผนวกที่ ค2)
5. นาข้อสอบที่ได้มาทาเป็ นแบบทดสอบ สาหรับการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การสร้ างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการการสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาการสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
2. สร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ โดยแบ่งแบบประเมิน
คุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ออกเป็ น 2 ชุด คือ สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้าน
เทคนิค โดยมีเนื้อหาดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัว
ตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
3. กาหนดคะแนนในการประเมินคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ สาหรับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้แบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรี สะอาด:2543) ดังนี้
ดีมาก

มีค่าน้ าหนักเท่ากับ

5

ดี

มีค่าน้ าหนักเท่ากับ

4

ปานกลาง

มีค่าน้ าหนักเท่ากับ

3

พอใช้

มีค่าน้ าหนักเท่ากับ

2

ควรปรับปรุ ง

มีค่าน้ าหนักเท่ากับ

1

การกาหนดเกณฑ์ในการตัดสิ นคะแนนเฉลี่ยดังนี้
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ดีมาก

มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง

4.51 – 5.00

ดี

มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง

3.51 – 4.50

ปานกลาง

มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง

2.51 – 3.50

พอใช้

มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง

1.51 – 2.50

ควรปรับปรุ ง

มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง

1.00 – 1.50

4. นาแบบประเมินคุณภาพของบทเรี ยน คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ สาหรับนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาศึกษาปี ที่ 1 ที่สร้างขึ้นพิจารณามาตรวจสอบเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
5. นาแบบประเมินให้ ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา 3 คน และด้านเทคนิค 3 คน
(ดูรายละเอียดตารางผนวกที่ ก) ผลการประเมินด้านเนื้อหาอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.42 S.D. = 0.21
รายละเอียดในตารางผนวกที่ ข 1) และผลการประเมินด้านเทคนิคอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.0 S.D. =
0.24 รายละเอียดในตารางผนวกที่ ข2)
การสร้ าง แบบสอบถามความพึงพอใจ
การสร้าง แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1 ผูว้ จิ ยั
ดาเนินการสร้างแบบสอบถามตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1
จานวน 10 ข้อ แต่ละข้อมีความคิดเห็น 5 ระดับ คือ
ระดับมากที่สุด

ให้

5 คะแนน

ระดับมาก

ให้

4 คะแนน

ระดับปานกลาง

ให้

3 คะแนน

ระดับน้อย

ให้

2 คะแนน

ระดับน้อยที่สุด

ให้

1 คะแนน

2. นาแบบสอบถามไปให้ผเู้ ชี่ ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่า
IOC ระหว่าง

0.67 – 1.00 (รายละเอียดในตารางผนวกที่ ค 4)
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3. ปรับปรุ งแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ก่อนนาไปใช้จริ ง
การดาเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองที่ หอ้ งคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรี ยน
สตรี วทิ ยา โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ทาหนังสื อขออนุญาตขอใช้หอ้ งคอมพิวเตอร์ 1 เพื่อดาเนินการเก็บข้อมูลกับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 7 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา โดยใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
2. ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา รวมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูลที่จะใช้ เช่น บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย อุปกรณ์หูฟัง ไว้ให้พร้อมเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้เครื่ องได้ทนั ที
3. ให้กลุ่มตัวอย่าง ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ใช้เวลา 40 นาที
4. ทดลองสอนโดยให้กลุ่มตัวอย่างเรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ สาหรับ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 12 คาบ
5. เมื่อกลุ่มตัวอย่าง เรี ยนเนื้อหาจบ ให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบหลังเรี ยน เวลา 40 นาที
นาผลการทดสอบทั้งก่อนและหลังเรี ยนมาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติและสรุ ปผล
6. สอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ บทเรี ยน คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และบันทึกผล
ความคิดเห็นของนักเรี ยนไว้สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ที่เรี ยนด้วยบทเรี ยน คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสอง มิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent
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2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย

1 ที่มีต่อการใช้ บทเรี ยน

เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และระดับคุณภาพ
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ จะใช้สถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
1. สถิติพนื้ ฐาน
1.1 ค่าเฉลี่ย ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี สอาด. 2545 : 100)
X

เมื่อ

x
N

X

แทน คะแนนเฉลี่ย

X

แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

N

แทน

จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง

1.2 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี สอาด. 2545 : 65)
N  X 2   X 

2

S

เมื่อ

S

N N  1

แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

 X แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตัวยกกาลัง
 X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
2

2

N

แทน จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง

2. สถิติทใี่ ช้ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2.1.1 หาค่าความตรง ( Validity )ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ใช้สูตรดังนี้ (บุญเชิด
ภิญโญอนันตพงษ์. 2548 : 14)
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IOC 

เมื่อ IOC

R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์

 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N

แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

2.1.2 แทนค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป Simple Items Analysis
(SIA)
2.1.3 หาความเที่ยง ( Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ตามสู ตร KR – 20 คูเดอร์ – ริ ชาร์ดสัน (Kuder Richardson) (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ. 2538 : 197 – 199) จากโปรแกรมสาเร็ จรู ป Simple Items Analysis (SIA)
rtt 

เมื่อ

n   pq 
1 

n  1 
S 2t 

rtt

แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบ

N

แทน จานวนข้อสอบของแบบทดสอบ

p

แทน สัดส่ วนของผูท้ ี่ทาได้ในข้อหนึ่ง ๆ หรื อจานวนคนที่ทา

q

แทน สัดส่ วนผูท้ ี่ทาผิดในข้อหนึ่ง ๆ คือ 1 – p

S t2

แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่ องมือฉบับนี้

ถูกทั้งหมด

3. สถิติทใี่ ช้ สาหรับทดสอบสมมติฐาน
1 หาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก โดยใช้ สู ตร E1 / E 2 (ฉลองชัย สุ รวัฒนบูรณ์ .
2538 : 214 – 215) เพื่อทดสอบสมมติฐานของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย คณิ ตศาสตร์
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เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 ดังนี้

X
N  100
A

E1 

เมื่อ

E1

แทน

ประสิ ทธิภาพของกระบวนการที่จดั ไว้ในบทเรี ยน คิดเป็ น
ร้อยละ จากการทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนจากบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ของนักเรี ยน

 X แทน คะแนนรวมของนักเรี ยนจากการทาแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยน
A

แทน คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัด

N

แทน จานวนนักเรี ยน

F
E2 

เมื่อ

E2

N  100
B

แทน ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็ นร้อยละจากการทา
แบบทดสอบหลังเรี ยน จากการเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทั้งบทของนักเรี ยน

 F แทน คะแนนรวมของนักเรี ยนจากการทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย

3.

B

แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรี ยน

N

แทน จานวนนักเรี ยน

สถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลัง

การเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและ
สามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สู งกว่าก่อนเรี ยน โดยใช้ t-test Dependent (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ. 2536:238 - 248)
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t

D
N D   D 
2

2

; df  N  1

N 1

t

แทน ค่าที่ใช้พิจารณาใน t – distribution

 D แทน ผลรวมของความแตกต่างเป็ นรายคู่ระหว่างคะแนนการ
ทดสอบก่อนและหลังการสอนโดยใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
รู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ

 D แทน ผลรวมของกาลังสองของความแตกต่างเป็ นรายคู่ระหว่าง
2

คะแนนการก่อนและหลังการสอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและ
สามมิติ
N

แทน จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง

3. การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 3 คือ ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ขึ้นไป มีเกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน
ความพึงพอใจ ผูร้ ายงานกาหนดเกณฑ์ความหมายค่าเฉลี่ยของคาตอบ โดยอาศัยแนวคิดของบุญชม
ศรี สะอาด (2545 : 23-24) แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ดงั นี้
การวัดระดับคุณภาพในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย

เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ

มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ใช้เกณฑ์ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ชั้น

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิจยั เรื่ องการพัฒนา บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ป
เรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การหาประสิ ทธิภาพขอ งบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
รู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80
ตอนที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่เรี ยนโดยการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติ มีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ
และสามมิติ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ตอนที่ 1 การหาประสิ ทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เรื่อง ความสั มพันธ์ ระหว่าง
รู ปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ประ สิ ทธิภาพของ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ และสามมิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 มี
ค่าเป็ น 82.66/81.16 แสดงว่าเป็ นบทเรี ยนที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ งั ไว้
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จากการเรียนด้ วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เรื่อง ความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนกับคะแนนหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างจากการ
เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
(n = 50)
คะแนนแบบทดสอบ คะแนนเต็ม
ก่อนเรี ยน

19

10.28

S.D.
2.37

หลังเรี ยน

19

15.04

2.04

x

df

t

49

10.90

t 49 (.01) = 2.4049

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 10.28
คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.37 และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ย 15.04 คะแนน ซึ่ งมากกว่าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรี ยน และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.04 แสดงว่าผลการสอบของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนมีการกระจายของคะแนนน้อยกว่าผลการ
สอบก่อนเรี ยน นัน่ คือนักเรี ยนแต่ละคนได้คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรี ยนใกล้เคียงกันเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการกระจายของคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
และพบว่าค่า t ที่ได้จากการคานวณมีค่าเท่ากับ 10.90 มากกว่าค่า t ที่ได้จากการเปิ ดตารางที่
ระดับ .01, df = 49 ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 2.4049 นัน่ คือ คะแนนจากการทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างที่
เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าสู งกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การเรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสาม
มิติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรี ยน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ (ดูรายละเอียดภาคผนวก ค 6)
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ตอนที่ 3

การศึกษาความ พึงพอใจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่

1 ที่มีต่อ บทเรี ยน

คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ผลการศึกษาความ พึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยภาพรวม และจาแนกเป็ นรายข้อ
ข้อ

รายการ

S.D.

ระดับคุณภาพ

0.72

มาก

1

สาระการเรี ยนรู้สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้

X
4.42

2

บทเรี ยนใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความชัดเจน

4.52

0.58

มากที่สุด

3

สาระการเรี ยนรู้ตรงตามหลักสู ตร และสอดคล้องกับผล

4.61

0.57

มากที่สุด

การเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
4

แบบฝึ กหัดส่ งเสริ มให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา

4.04

0.48

มาก

5

รู ปแบบที่นาเสนอมีความหลากหลายและน่าสนใจ

4.90

0.29

มากที่สุด

6

เป็ นบทเรี ยนที่เปิ ดโอกาสให้เรี ยนได้ตามความสนใจ

4.76

0.52

มากที่สุด

7

กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้สืบเสาะหา

4.85

0.34

มากที่สุด

ความรู ้ทาให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีข้ นั ตอน
8

กิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยน

4.00

0.75

มาก

9

นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง

4.85

0.34

มากที่สุด

10

การวัดและประเมินผลตรงตามผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง

4.76

0.52

มากที่สุด

4.57

0.23

มากที่สุด

รวม
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารางที่ 2 แสดงว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.57 )
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ข้อ 5 มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X =
4.90) เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา คือ ข้อ 7 และ ข้อ 9 มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.85)
ส่ วนอันดับสุ ดท้ายคือข้อ 8 มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.00)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ป
เรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สรุ ปผลได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสอง
มิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและคะแนนทดสอบหลังเรี ยน ด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
สมมติฐานของการวิจัย
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสาม
มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้

บทเรี ยนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ

การใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย

เรื่ อง

ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก ขึ้นไป
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2555โรงเรี ยน
สตรี วทิ ยา ห้องเรี ยนปกติ จานวน10 ห้องเรี ยน จานวน 500 คนนักเรี ยนในแต่ละห้องมี ความสามารถ
ทางการเรี ยนเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2555
โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา 1 ห้องเรี ยน จานวน 50 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง 7
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ
และสามมิติ สาหรับการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เป็ นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน
19 ข้อ
3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ป
เรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีผลดังนี้
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและ
สามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. คะแนนทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนหลังจากเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ สู งกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเ ลขคณิ ตอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ( X = 4.58 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเร ขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ข้อ 5
คือรู ปแบบที่นาเสนอ มีความหลากหลายและน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.90)
เป็ นอันดับแรก อันดับรองลงมา คือ ข้อ

7 คือ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ สื บ

เสาะหาความรู ้ทาให้เกิดกระบ วนการคิดอย่างมีข้ นั ตอน และ ข้อ 9 คือนักเรี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรม
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.85) และ ส่ วนอันดับสุ ดท้ายคือข้อ 8
คือกิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยนมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.00)
อภิปรายผล
ผลการใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ
และสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ประสิ ทธิภาพของ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย

เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ป

เรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 โดยมีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 82.66/81.16 ซึ่ งเป็ นค่าของประสิ ทธิ ภาพและมีความเหมาะสมที่
จะนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผล ดังต่อไปนี้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสาม
มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นโดยศึกษาแนวทางการสร้างหลักสู ตรทฤษฎีและงานวิจยั
แบ่งเนื้อหาออกเป็ นหน่วยย่อยๆ ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ มีการแก้ไขปรับปรุ งทั้งในด้าน
เนื้อหา ภาษา และกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้บทเรี ยนยังประกอบด้วยภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว
เสี ยงบรรยาย เป็ นส่ วยช่วยสร้างบรรยากาศให้บทเรี ยนและสื่ อความเข้าใจจากนามธรรมเป็ น
รู ปธรรมได้เป้ นอย่างดี นักเรี ยนเกิดควา มเข้าใจ เมื่อ หาประสิ ทธิภาพของ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย จึงทาให้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ สุ รีย ์ ศรี บุญเรื อง (2552:90) พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย เรื่ อง
อัตราส่ วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ มีประสิ ทธิภาพ 91.09/89.61
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2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน หลังการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สู งกว่า
ก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญของสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้สร้างโดยเรี ยงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก และนักเรี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง ทาให้นกั เรี ยนมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ส่ งผล
ให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในเรื่ องที่เรี ยนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างบทเรี ยนเป็ นบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ทาให้มีความสนุกสนานในการเรี ยน ได้ทราบความก้าวหน้าของตนเอง และสามารถ
ย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาเดิมได้ ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยน ซึ่ งมีส่วนทา
ให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุ กญั ญา บุญอิ่ม (2555:65 ) พบว่า
นักเรี ยนมีผลการเรี ยนระดับ 4 จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 66 นักเรี ยนมีผลการเรี ยนระดับ 3
จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 28 นักเรี ยนมีผลการเรี ยนระดับ 2 จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6 และ
ไม่มีนกั เรี ยนได้ผลการเรี ยนในระดับ 1 และ0
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื่ องระบบจานวนเต็ม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.57 ) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความ พึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ

ข้อ 5 คือรู ปแบบที่นาเสนอ มีความ

หลากหลายและน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.90) เป็ นอันดับแรก อันดับ
รองลงมา คือ ข้อ 7 คือ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ สื บเสาะหาความรู ้ทาให้เกิด
กระบวนการคิดอย่างมีข้ นั ตอน และ ข้อ 9 คือนักเรี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.85) และ ส่ วนอันดั บสุ ดท้ายคือข้อ 8 คือกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยนมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.00) ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติละสามมิติ นี้ ประกอบด้วย
บทเรี ยนและแบบฝึ ก หัด สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทาให้น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่
นักเรี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเองทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ได้ศึกษาตามความสามารถ
ของตนเอง มีการวัดผล ประเมินผลและรายงานผลทันที่ ส่ งผลให้เมื่อนักเรี ยนยังไม่เข้าใจสามารถ
ย้อยกลับไปศึ กษาใหม่ได้ท้ งั ส่ วนที่เป็ นบทเรี ยนและแบบฝึ ก หัด สอ ดคล้องกับผลการศึกษาของ
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สมสมัย อิสระวัฒน์ (2552:60) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการการใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า
ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่

3 โดยภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.57)
ข้ อเสนอแนะ
มีขอ้ แนะนาในการวิจยั ในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรทาวิจยั พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ในบทเรี ยนอื่นๆ เช่น คู่อนั ดับและ
กราฟ ภาคตัดกรวย เป็ นต้น การนาเนื้อหาจัดทา ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ทาให้มีความ
น่าสนใจเป็ นอย่างมาก เพราะโปรแกรมสามารถนาเสนอได้ ทั้งรู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง ทา
ให้เห็นเป็ นรู ปธรรม ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจดียงิ่ ขึ้น
2. ควรทาวิจยั เกี่ยวกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียในรู ปแบบอื่นๆ เช่น เกม การจาลอง
สถานการณ์ เป็ นการเรี ยนที่รู้ที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนกับการเรี ยนในห้องเรี ยน โดยอาศัย บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ม ั ลติมีเดีย เพราะบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
และกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้เกิดความต้องการที่จะเรี ยนรู ้ มี การโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้ อนกลับ
นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนยังเป็ นสื่ อ ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยนได้
เป็ นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนได้ตลอดเวลา
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ ยวชาญ
ด้ านเนือ้ หา
1. นางสาวนวลน้อย เจริ ญผล

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (คศ.4)สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

2. นางสาวสุ พชั ดา พินิจชอบ

ครู ชานาญการพิเศษ (คศ.3) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา

3. นางกรรณิ การ์ อุทธา

ครู ชานาญการพิเศษ (คศ.3) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา

ด้ านเทคนิคการผลิต
1. ดร.สุ ธา เหลือลมัย

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2. นายสุ ประพล ใยภักดี

ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา

3. นายสิ ทธิ พงษ์ ตาเปี้ ย

เจ้าหน้าที่ ICT OUTSOURCE โรงเรี ยนสตรี
วิทยา

ภาคผนวก ข

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค
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ตารางผนวกที่ ข 1 แสดงคะแนนและระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ด้านเนื้อหา
(n=3)
รายการประเมิน
1. ด้ านเนือ้ หาและการดาเนินเรื่อง
1.1 เนื้อหามีความสอดคล้อง ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์
1.2 เนื้อหามีความถูกต้องตรงตามหัวข้อที่นาเสนอ
1.3 การจัดเรี ยงลาดับขั้นตอนของเนื้อหามีความ
เหมาะสม
1.4 การชี้แจง และแนะนาในแต่ละหน่วยการเรี ยนมี
ความชัดเจนและตรงประเด็น
2. รู ปภาพ ตัวอักษร และภาษา
2.1 ความชัดเจนของภาพ
2.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
2.3 ความเหมาะสมกับขนาดตัวอักษรที่ใช้
2.4 ภาษาที่ใช้เหมาะสม ชัดเจน ถูกต้อง (ทั้งข้อความ
และเสี ยงบรรยาย)
3. ด้ านแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด
3.1 การตั้งคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.2 ปริ มาณคาถามมีความเหมาะสมกับแต่ละหน่วย
การเรี ยน
3.3 มีวธิ ีการแจ้งผลการทดสอบที่เหมาะสมและสื่ อ
ความหมายชัดเจน
รวมค่าเฉลี่ย

ผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่
1 2 3

X

ระดับการ
ประเมิน

4
4

4
4

4
4

4
4

ดี
ดี

5

4

4

4.66

ดีมาก

5

5

5

5

ดีมาก

5
4
4

4
4
5

4
4
4

4.33
4
4.33

ดี
ดี
ดี

5

4

4

4.33

ดี

4

4

4

4

ดี

5

5

5

5

ดีมาก

5

5

5

5
4.42

ดีมาก
ดี
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ตารางผนวกที่ ข2 แสดงคะแนนและระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดี ย เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ด้านเทคนิค
(n=3)
ผู้เชี ยวชาญ
คนที่
รายการประเมิน
ระดับการประเมิน
X
1
2 3
1. การออกแบบระบบการเรียนการสอน
1.1. กาหนดตัวชี้ และระดับผูเ้ รี ยนชัดเจน
5
5 5
5
ดีมาก
1.2. การออกแบบเป็ นระบบนาเสนอถูกต้องตามลาดับขั้น
ของ ประเภทสื่ อนั้น ๆ
4
5 4 4.3
ดี
1.3. มีกลยุทธ์การนาเสนอดึงดูดความสนใจ
3
4 5
4
ดี
1.4. บทเรี ยนมีการปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนที่หลากหลาย
4
5 4 4.3
ดี
1.5. สื่ อที่ใช้ในการแสดงปฏิสัมพันธ์มีความเหมาะสม
5
4 4 4.3
ดี
1.6. มีการแนะนาให้ผเู ้ รี ยนทราบถึงกิจกรรมการเรี ยน
ชัดเจน
5
5 4 4.7
ดีมาก
1.7. มีแบบฝึ กปฏิบตั ิหรื อแบบฝึ กหัดและการประเมินผลที่
ครอบคลุมวัตถุประสงค์
4
5 5 4.7
ดีมาก
1.8. บทเรี ยนมีการประเมินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
5
4 5 4.7
ดีมาก
2 รู ปแบบหน้ าจอของบทเรียน
2.1 การจัดวางองค์ประกอบได้สัดส่ วน สวยงาม ง่ายต่อ
การใช้งาน
3
5 4
4
ดี
2.2 รู ปแบบหน้าจอของบทเรี ยนมีการจัดลาดับขั้นตอน
ของเนื้อหาที่เหมาะสม และเข้าใจง่าย
4
5 5 4.7
ดีมาก
2.3 รู ปแบบหน้าจอบทเรี ยนมีการจัดปริ มาณเนื้อหาในแต่
ละหน้าจอมีความเหมาะสม
4
5 4 4.3
ดี
3 ตัวอักษรและสี
3.1 แบบของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับการนาเสนอ
4
5 5 4.7
ดีมาก
3.2 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม ชัดเจน
4
5 5 4.7
ดีมาก
3.3 สี ของตัวอักษรมีความเหมาะสม ชัดเจน
4
5 4 4.3
ดี
3.4 สี พ้นื หลังมีความเหมาะสมกับการนาเสนอ
4
5 4 4.3
ดี
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ตารางผนวกที่ ข2 (ต่ อ)
(n=3)
รายการประเมิน
4 ภาพ
4.1 ภาพมีความสอดคล้องและสื่ อความหมายได้ชดั เจน
4.2 ปุ่ ม(button) และ สัญลักษณ์รูป(icon) สื่ อ
ความหมายกับผูใ้ ช้ได้ชดั เจน
4.3 การจัดวางภาพอยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม
4.4 ภาพประกอบบทเรี ยนมีความชัดเจน ดึงดูดความ
สนใจ
5 เสี ยง
5.1 เสี ยงบรรยายสื่ อความหมายได้ชดั เจน
5.2 เสี ยงบรรยายมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
5.3 คาบรรยายมีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
6 เทคนิค
6.1 มีระบบการเข้าสู่ โปรแกรมโดยอัตโนมัติ
(auto run) หรื อมีระบบการติดตั้งโปรแกรม
6.2 การเชื่อมโยง(link) ไปยังหน้าต่างๆ ถูกต้อง รวดเร็ ว
6.3 ภาพและเสี ยงที่ใช้ประกอบแสดงผลได้ถูกต้อง
รวดเร็ ว
รวมค่าเฉลี่ย

ผู้เชี่ ยวชาญคนที่
1
2 3

X

ระดับการประเมิน

4

5

3

4.3

ดี

4
4

5
5

4
3

4.3
4.3

ดี
ดี

4

5

4

4.3

ดี

4
4
4

3
5
5

5
5
4

4.3
4.7
4.3

ดี
ดีมาก
ดี

4
5

5
5

4
5

4.3
5

ดี
ดีมาก

5

5

5

4
4.60

ดีมาก
ดีมาก

ภาคผนวก ค
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ตารางผนวกที่ ค 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง (IOC ) ของแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 25 ข้อ
(n = 3)
คะแนนความคิดเห็น
IOC
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
R
1
2
3
1.
+1
+1
+1
3
1.00
2.
+1
+1
+1
3
1.00
3.
+1
+1
+1
3
1.00
4.
+1
+1
+1
3
1.00
5.
+1
+1
+1
3
1.00
6.
+1
+1
+1
3
1.00
7.
+1
+1
+1
3
1.00
8.
+1
+1
+1
3
1.00
9.
+1
+1
+1
3
1.00
10.
+1
+1
+1
3
1.00
11.
+1
+1
+1
3
1.00
12.
+1
+1
+1
3
1.00
13.
+1
+1
+1
3
1.00
14.
+1
+1
+1
3
1.00
15.
+1
+1
+1
3
1.00
16.
+1
+1
+1
3
1.00
17.
+1
+1
+1
3
1.00
24.
25.

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1.00
1.00
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ตารางผนวกที่ ค 2 ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของ
แบบทดสอบจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 25 ข้อ

โดยใช้

โปรแกรม ตรวจและวิเคราะห์ขอ้ สอบ System Items Analysis (SIA)
(n = 50)
ข้ อที่
*1.
*2.
3.
4.
*9.
*10.
*11.
*12.
*13.
*14.

p
0.53
0.53
0.30
0.87
0.57
0.51
0.53
0.53
0.59
0.63

r
0.89
0.89
0.10
0.89
0.54
0.82
0.89
0.89
0.80
0.89

*24.
*25.

0.46
0.53

0.69
0.89

หมายเหตุ: เครื่ องหมาย (*) คือ ข้อสอบที่ได้รับคัดเลือกไปใช้เป็ นแบบทดสอบก่อนและ
หลังเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและ
สามมิติ
ข้อที่ถูกคัดเลือกมีค่าค่าความยากง่าย(p) ระหว่าง .20 ถึง .60 ค่าอานาจจาแนก(r) ที่ .20 ขึ้น
ไป (เป็ นรายข้อ) ได้ขอ้ สอบที่ผา่ นเกณฑ์ดงั กล่าวจานวน 19 ข้อ
วิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จานวน 19 ข้อ ตามสู ตร
KR 20 โดยใช้โปรแกรมตรวจและวิเคราะห์ขอ้ สอบ Symple Items Analysis (SIA) ได้ค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.83
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ตารางผนวกที่ ค3 ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องความสัมพันธ์ของ
รู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
คะแนนของ

คะแนนของ

คะแนนของ

คะแนนของ

แบบฝึ กหัด

แบบทดสอบ

แบบฝึ กหัด

แบบทดสอบ

(82 คะแนน)

(19 คะแนน)

(82 คะแนน)

(19 คะแนน)

1

75

15

24

54

18

2

62

13

25

52

14

3

78

18

26

59

14

4

54

19

27

79

15

5

65

15

28

75

17

6

67

10

29

77

15

7

80

12

30

67

13

8

81

14

31

78

18

9

82

15

32

74

17

10

63

11

33

65

14

11

75

16

34

48

15

12

68

17

35

73

17

49

68

14

49

76

15

50

75

16

50

78

17

3,389

771

คนที่

คนที่

รวม

X
E1 

N  100
A

=

3389
50  100
82

=

771
50  100
19

F
E2 

N  100
B

= 82.66

= 81.16
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ตารางภาคผนวกที่ ค 4 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
รายการ

1. สาระการเรี ยนรู้สามารถนาไปใช้ใน

คะแนนของ

คะแนน

ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่

รวม

ค่า

ผลการ

IOC

พิจารณา
ใช้ได้

1

2

3

3

1

1

0

2

0.67

1

1

1

3

1.00 ใช้ได้

1

1

1

3

1.00 ใช้ได้

1

1

1

3

1.00 ใช้ได้

1

0

1

2

0.67 ใช้ได้

1

1

0

2

0.67 ใช้ได้

0

1

1

2

0.67 ใช้ได้

1

1

1

3

1.00 ใช้ได้

1

1

1

3

1.00 ใช้ได้

1

1

1

3

1.00 ใช้ได้

ชีวติ ประจาวันได้
2. บทเรี ยนใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความ
ชัดเจน
3. สาระการเรี ยนรู้ตรงตามหลักสู ตร และ
สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
4. แบบฝึ กหัดส่ งเสริ มให้เกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหา
5. รู ปแบบที่นาเสนอมีความหลากหลาย
และน่าสนใจ
6. เป็ นบทเรี ยนที่เปิ ดโอกาสให้เรี ยนได้
ตามความสนใจ
7. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้สืบเสาะหาความรู ้ทาให้เกิด
กระบวนการคิดอย่างมีข้ นั ตอน
8. กิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับวัย
ของผูเ้ รี ยน
9นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
10. การวัดและประเมินผลตรงตามผล
การเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
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ตารางภาคผนวกที่ ค 5 คะแนนความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เลขที่

ข้อที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

5

5

4

5

5

5

5

4

5

5

2

4

5

5

5

4

5

5

3

5

5

3

4

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

5

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

5

5

5

5

4

5

5

6

5

5

5

3

5

5

5

4

5

5

7

5

4

5

5

4

5

5

4

5

5

8

3

5

5

5

4

4

5

4

4

5

9

5

4

4

4

5

5

5

4

5

4

10

3

5

5

4

5

5

5

4

5

5

11

4

5

5

5

4

5

4

3

5

4

12

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

เลขที่

ข้อที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

45

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

46

3

4

4

4

5

4

5

4

4

5

47

3

5

5

5

4

5

5

5

5

5

48

5

4

3

3

5

5

5

4

5

5

49

4

4

5

5

5

4

4

4

4

4

50

4

5

5

4

5

5

5

4

5

5

เฉลีย่ 4.04 4.58 4.62 4.42 4.79 4.76 4.84 4.12 4.75 4.86
S.D 0.62 0.54 0.56 0.43 0.39 0.48 0.44 0.65 0.43 0.52
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ตารางผนวกที่ ค 6 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยน และคะแนนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
(n=50(
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คะแนนก่อนเรี ยน(x)
6
15
6
1
6
16
10
8
15
11
13
7
10
10
9
10
12
10
7
14
16
7
14

คะแนนหลังเรี ยน(y)
15
16
12
16
13
18
10
15
17
15
17
16
14
18
12
17
15
15
12
13
17
12
17

ผลต่าง(D)
9
1
6
15
7
2
0
7
2
4
4
9
4
8
3
7
3
5
5
-1
1
5
3

D2
81
1
36
225
49
4
0
49
4
16
16
81
16
64
9
49
9
25
25
1
1
25
9
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ตารางผนวกที่ ค 6 (ต่อ)
คนที่
คะแนนก่อนเรี ยน(x) คะแนนหลังเรี ยน(y)
47
4
11
48
16
19
49
5
12
50
10
12
คะแนนที่ได้
514
752
คะแนนเฉลี่ย
10.28
15.04

ผลต่าง(D)
7
3
7
2
∑D = 238

การคานวณหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
n x 2   x 

2

S.D.

=

nn  1

=

505968  514
5049

=

34204
2450

2

=

3.74

ดังนั้นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนมีค่า 3.74
การคานวณหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
n y 2   y 

2

S.D.

=

nn  1

=

5011570  752
5049

=

12996
2450

2

=2.30

ดังนั้นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนมีค่า 2.30

D2
49
9
49
4
∑D2 = 1,600
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การวิเคราะห์ข้อมูลวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ก่ อนและหลัง
ได้ รับ การสอนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 คือ t - test Dependent
t

=

D
N  D   D 

2

2

N 1

t

=

t

=

t

=

t

=

238
501600  238
50  1

2

238
80000  56644
49
238
21.83
10.90

( เปิ ดตาราง จะได้ คา่ วิกฤตของ t จากการแจกแจงแบบ t ที่ระดับนัยสาคัญ .01
เมื่อ df = 50 – 1 = 49 และจากการเทียบจะได้ คา่ t = 2.4049 )

ภาคผนวก ง
ข้อแนะนาเกี่ยวกับการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ความสาพันธ์ระหว่างรู ป
เรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
เนื่องจากบทเรี ยนนี้สร้างโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash ดังนั้นการเปิ ดใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนี้จะต้องมีโปรแกรม Adobe Flash ในเครื่ อง และปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย

