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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นการนําเสนอการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับชุดทดลอง
การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยชุดทดลองที่พัฒนาขึ้นและ (3) ศึกษาผลการยอมรับบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับชุดทดลอง
การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนมีการยอมรับมากกว่าผู้เรียนที่ไม่ยอมรับ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิท ยาลัยอิน เตอร์เทคลําปาง ด้วยการคัดเลือ กแบบเจาะจง จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใ ช้
ได้แก่ (1) บทเรียนมัลติมีเดีย (2) ชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ
(4) แบบสอบถามการยอมรับบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และค่าสัมประสิทธิ์ไค-สแควร์
ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพ
เท่า กับ 82.44/86.06 ซึ่ง สูง กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ (2) ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนมัล ติมีเดีย
ร่วมกับชุดทดลองที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) ผลการยอมรับบทเรียนมัลติมีเดีย
ร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผู้เรียนมีการยอมรับมากกว่าผู้เรียนที่ไม่ยอมรับอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: บทเรียนมัลติมเี ดีย ชุดทดลอง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

46

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559

Abstract
The article presents of this experimental research were (1) to develop Multimedia-Computer
Assisted Training Set Instruction with Computer Network Experiment to meet the 80/80 standard criteria,
(2) to compare the academic achievement of this particular the training set, and (3) to study the students
acceptance rate from the accepting group was higher than the non-accepting group. The samples of this
research were 20 students who studied in Bachelor’s level 1 in the field of Industrial Technology at
Lampang Inter-Tech College chosen using purposive sampling. The tools that used in the study consisted
of (1) the Multimedia-Computer Assisted Instruction, (2) Computer Network Experiment, (3) achievement
test, and (4) student’s satisfaction questionnaire. They were used in the data analysis e.g. percentage,
arithmetic mean, standard deviations, a t-test and Chi-square test.
The findings revealed that (1) the developed Multimedia-Computer Assisted Instruction with
Computer Network Experiment achieved the efficiency of 82.44/86.06 which was higher than 80/80, (2) the
students who were taught with the Computer Training Set when comparing the pretest score and posttest
score with t-test, it was found that the student’s achievement after using the experiment was higher than
before studying at the statistical significant of .01, and (3) the user acceptance rate from the accepting
group was higher than the non-accepting group at the significant level of .05.
Key words: Multimedia-Computer Assisted Instruction; Training Set; Computer Network

บทนํา
ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษามี ค วาม
เจริญ ก้า วหน้า และได้ม ีก ารพัฒ นาไปอย่า งรวดเร็ว การ
เรี ยนการสอนที่ ใช้ เทคโนโลยี ทางการศึ กษาได้ มี บทบาท
สํ าคั ญอย่ างสู งในสั งคมการศึ กษาทั้ งในระบบการศึ กษา
และนอกระบบการศึ กษา ทุ กประเทศต่ างก็ มี การพั ฒนา
สื่อการศึกษาของตนเองให้มีความหลากหลายและทันสมัย
อยู่ เสมอ ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ า นวิ ช าการส่ ง ผลให้
ครูผู้สอนต้องผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดกับสภาพการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้
และเข้ าใจในเนื้ อหาวิ ชาของครู ผู้ สอนได้ เป็ นอย่ างดี ที่ สุ ด
(กฤษณะ สุภารมย์, 2554)
จากการสํ ารวจและสอบถามอาจารย์ ผู้ สอนใน
สายงานคอมพิว เตอร์ วิช าเทคโนโลยีก ารสื่อ สารข้อ มูล
และเครือข่าย และประสบการณ์ พบว่า การสอนวิชานี้ไม่
สามารถที ่จ ะสื ่อ ความหมายและเอื ้อ ประโยชน์ต่อ การ
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง หากมีบางเนื้อหาวิชาไม่สามารถให้
คําอธิบายได้ชัดเจนและเป็นการยากที่จะอธิบายให้เหมือนกับ
การอธิบายในครั้งแรกและครั้งต่อ ๆ ไปการนําสื่อมัลติมีเดีย
มาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบทเรียนกับ
ผู้เรียน โดยปั จจุบันจะมุ่งเน้ นไปที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบงานนําเสนอเป็นหลัก โดยการใช้คอมพิวเตอร์ที่มี
ความสามารถทางด้านมัลติมีเดียนําเสนอผลงานหรือจัดการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของ

ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิโอประกอบเสียง
ในการนํ าเสนองานหรื อ บทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ (มนต์ ชั ย
เทียนทอง, 2554) มัลติมีเดียมีข้อดีในการกระตุ้นความ
สนใจ ลดความเบื่อหน่ายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ทําให้การ
เรียนการสอนมี ชีวิตชีวามากขึ้น และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบมัลติมีเดียในปัจจุบัน มีความต้องการสูงขึ้น เนื่องจาก
กระบวนการจัดการศึกษาในปัจจุบัน มุ่งเน้นการจัดการที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ตลอดเวลา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จะเห็นได้ว่าในการพัฒนาชุดการสอน ปัจจัยที่สําคัญอยู่ที่
องค์ประกอบของชุดการสอน และการผลิตสื่อประสมที่
เหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งจะทําให้เกิดนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และทําให้อาจารย์ผู้สอน
แต่ ล ะคนสามารถสอนตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารสอนได้ ดี
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีแนวความคิด
ในการพั ฒนาบทเรี ยนมั ลติ มี เ ดี ย เพื่ อ ใช้ ง านร่ วมกั บชุ ด
ทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วย
ให้ ผู้ เรี ยนสามารถนํ าเนื้ อหาจากบทเรี ยนมั ล ติ มี เดี ย มา
ปฏิบัติงานจริง บนชุดทดลองที่ส ร้า งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรีย น
เกิ ดทั กษะการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง และมี ระดั บผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ผลของการวิจัย
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ยังเป็ นแนวทางการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ ๆ ที่ประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ร่ ว มกั บ ชุ ด
ทดลองการเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เรี ย น
หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับชุดทดลอง
การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการยอมรั บ ของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ
บทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเอง

สมมติฐานการวิจัย
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของการเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
มัลติมีเดียร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าเกณฑ์ ที่กําหนดระดับ
80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
บทเรียนมัลติมีเดีย ร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย ร่วมกับ
ชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีการ
ยอมรับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มากกว่าผู้ที่ไม่ยอมรับ

วิธีการวิจัย
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง ใช้ แ บบแผนการวิ จั ย
แบบกลุ่มเดียว สอบก่อนและสอบหลัง
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย
1. บทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ร่ ว มกั บ ชุ ด ทดลองการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และแบบทดสอบ
ก่ อ นเรี ย น-หลั ง เรี ย น และมี ก ารสร้ า งชุ ด ทดลอง ดั ง นี้
(1.1) ศึกษาเนื้อหารายวิชา 501506 วิชาเทคโนโลยีการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายในหลักสูตร โดยมีคําอธิบาย
รายวิ ช าเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
พื้ น ฐานการสื่ อ สารข้ อ มู ล และเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
องค์ ป ระกอบการสื่ อ สารข้ อ มู ล ตั ว กลางและอุ ป กรณ์
มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ชนิดของสัญญาณและวิธีการ
ส่ ง สั ญ ญาณข้ อ มู ล สื่ อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นเครื อ ข่ า ย
โครงสร้างของเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์ โพรโตคอล การ
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ออกแบบระบบเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ต การบริ การต่ าง ๆ
ตั ว อย่ า งและประโยชน์ ข องเครื อ ข่ า ยแต่ ล ะประเภท
(หลัก สูต รเทคโนโลยีบัณ ฑิต , 2555) และข้อ มูล ที่เ กิด
จากการเรีย นการสอน เพื่อ ใช้ใ นการสร้า งชุด ทดลอง
(1.2) กํ าหนดเนื้ อ หาและวั ต ถุ ป ระสงค์ ขั้ น ตอนนี้ จ ะนํ า
เนื้อหาที่ต้องการนําเสนอ มากําหนดวัตถุประสงค์ในการ
เรียนรู้ หัวข้อที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ (1.3) การออกแบบ
และสร้างชุดทดลองที่ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายลงบนแผง
และเชื่อมต่อผ่านสายเชื่อมต่อ ซึ่งสะดวกต่อการทดลอง
การทํางานของแต่ละอุปกรณ์ (1.4) นําชุดทดลองที่ผ่าน
การตรวจสอบความถูก ต้อ งและความสมบูร ณ์ข อง
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 ท่าน แล้วไปทดลองใช้
กับ นัก ศึก ษาที่ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานด้ า นการเชื่ อ มต่ อ ระบบ
เครือข่ายคอมพิว เตอร์ ในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จํานวน 20 คน และ (1.5) ปรับปรุงแก้ไขในจุดบกพร่อง
ของชุด ทดลอง เพื ่อ ให้ป ระสิท ธิภ าพของชุด ทดลอง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 โครงสร้างของชุดทดลอง
2. การสร้ า งบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ประกอบด้ ว ย
ขั้นตอนดังนี้
2.1 การวิเคราะห์เนื้อหาโดยวิเคราะห์หลักสูตร
และเนื้ อ หารายวิ ช าเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล และ
เครื อ ข่ า ย ในหั ว เรื่ อ ง การเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ สาขาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม หลั ก สู ต ร
ปรั บ ปรุ งพุ ท ธศั กราช 2555 เพื่ อ นํ า มาสร้ า งบทเรี ย น
มัลติมีเดีย และ
2.2 การออกแบบโครงสร้างเนื้อหาบทเรียน ได้นํา
วัตถุประสงค์ของบทเรียนที่ต้ องการนําเสนอ มาสร้างบท
เรื่ อ ง และกํ า หนดเงื่ อ นไขการแสดงผลในแต่ ล ะหน้ า
เรียงลําดับตามลําดับเหตุการณ์ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนด้วย
บทเรียน (รูปที่ 2 และ 3)
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เข้าสู่ บทเรี ยน
แบบทดสอบก่อนเรี ยน

วัตถุประสงค์บทเรี ยนที 1

……………...

วัตถุประสงค์บทเรี ยนที 4

เนื!อหาบทเรี ยนที 1

เนื!อหาบทเรี ย นที 4

แบบฝึ กหัดบทเรี ยนที 1

แบบฝึ กหัดบทเรี ยนที 4

แบบทดสอบหลังเรี ยน
จบบทเรี ยน

รูปที่ 2 ขั้นตอนการเรียนด้วยบทเรียน

รูปที่ 3 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย
2.3 ก า ร พั ฒ น า บ ท เ รี ย น มั ล ติ มี เ ดี ย
(Development) จะดําเนินการตามบทเรื่อง ที่ได้ออกแบบ
ไว้ นับ ตั้ง แต่ เนื้อ หา ข้อ ความ ภาพ เสีย ง ปฏิสัม พัน ธ์
ในบทเรียน สอดคล้องกับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
จริงที่ใช้ในชุดทดลองจริง โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เช่น
Adobe, Photoshop, Macromedia, Flash และบทเรียน
ที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ windows
โดยเนื้อ หาบทเรีย นที่ส ร้า งขึ้น มีจํา นวน 4 เรื่อ งดัง นี้
(2.3.1) การเข้า หัว RJ-45 สํา หรับ สาย UTP CAT5
(2.3.2) การเข้ า หั ว ตั ว เมี ย (2.3.3) การตั้ ง ค่ า Wireless
Access Point และ (2.3.4) การตั้งค่าระบบ LAN
2.4 การสร้างใบงานประกอบการทดลอง เป็น
การสร้างใบงานการทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนนําความรู้ที่ไ ด้
จากบทเรีย นมัลติ มีเดี ยมาปฏิบัติต ามเนื้อหาใบงานด้ว ย
อุปกรณ์จริงมีจํานวน 8 ใบงาน ได้แก่ (2.4.1) การต่อสาย
UTP กับหัว RJ-45 แบบธรรมดา (2.4.2) การต่อสาย UTP
กับหัว RJ-45 แบบไขว้ (2.4.3) การต่อสาย UTP กับ

เต้ารับตัวเมีย (2.4.4) การใช้ไฟร์วอลล์ในระบบปฏิบัติการ
Windows 7 (2.4.5) การตั้งค่า Wireless Access Point
แบบ Access Point Mode (2.4.6) การตั้งค่า Wireless
Access Point แบบ Client Mode (2.4.7) การตั้งค่าความ
ปลอดภัยของ Wireless Access Point และ (2.4.8) วิธี
ตั้งค่า IP ในระบบเครือข่าย LAN สําหรับ Windows 7
ภายหลังจากที่ผู้เรียนได้ทําใบงานเสร็จสิ้น ผู้เรียน
จะต้ อ งทดสอบตามแบบทดสอบท้ า ยบทเรี ย น เพื่ อ วั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าสอดคล้อ งกับวั ตถุประสงค์ ที่
ออกแบบไว้หรือไม่
2.5 การนําไปใช้ (Implement) ได้ทดลองแบบ
รายบุคคล แบบกลุ่มย่อย และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
2.6 การประเมินผล (Evaluation) นําบทเรียน
มั ล ติ มี เ ดี ย ที่ พั ฒ นาขึ้ น และผ่ า นการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง แล้ว
นํ า ผลที่ ไ ด้ ไ ปวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ที่
พัฒนาขึ้น รวมถึงวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
3. การสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 7 ท่าน ใช้แบบประเมินคุณภาพของสื่อแบบทดสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
4. การสร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียน โดยข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
เพื่อ วัด คะแนนก่อ นและหลัง การใช้ชุด ทดลอง เพื่อ หา
ความแตกต่างของคะแนนที่ได้
ดํ าเนิ นการทดลองตามแบบแผนของการวิ จั ยโดย
ดําเนินการทดลอง 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง มีวิธีการ
ทดลองดั ง นี้ (1) เตรี ย มห้ อ งเรี ย นและชุ ด ทดลองการ
เชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ร่ ว มกั บ บทเรี ย น
มัลติ มีเดี ยที่ พั ฒนาขึ้ น และเครื่องมืออุ ปกรณ์ จริ งในการ
เชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (2) นํ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจั บ ฉลาก
แบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน (3) อธิบายขั้นตอน
การใช้งาน และเงื่อนไขในการใช้ชุ ดทดลองการเชื่อมต่ อ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ร่ว มกับ บทเรีย นมัลติมีเดีย
แก่นัก ศึก ษากลุ่ม ตัว อย่า ง (4) ให้ก ลุ่ม ตัว อย่า งทํา แบบ
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ที่ใส่ไว้ในบทเรียนมัลติมีเดีย
(5) ดํ าเนิ นการสอนโดยใช้ ชุ ดทดลองการเชื่ อมต่ อระบบ
เครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ร่ ว มกั บบทเรี ยนมั ล ติ มี เดี ย
ที่สร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง เมื่อเรียนจบในแต่ละเนื้อเรื่อง
แล้ว ตัวบทเรียนจะให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มที่ได้จับฉลากไว้เพื่อ
ทดลองกั บอุ ปกรณ์ จริ งภายในเวลาที่ กํ าหนด จากนั้ นให้
ผู้เรียนกลับไปที่บทเรียนมัลติมีเดียและทําแบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน เพื่อเป็นการทดสอบความก้าวหน้าทางการเรียน
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ทําเช่นนี้ทุกบทเรียนจนครบเนื้อหา (6) ให้กลุ่มตัวอย่างทํา
แบบทดสอบหลั งเรี ยน (Posttest) หลังจากเรี ยนครบ
เนื้ อ หาที่ กํ า หนด แล้ ว ให้ ผู้ เ รี ย นทํ า แบบทดสอบวั ด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบที่
ใช้สอบก่อนเรียน หลังจากนั้นให้ผู้เ รียนทําแบบทดสอบ
การยอมรับการเรียนด้วยชุดทดลอง (7) นําคะแนนที่ได้จาก
การทําแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ไปวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทาง
การเรียน ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความ
เชื่อมั่น ของข้อ สอบแบบอิง เกณฑ์ใ นแบบทดสอบ และ
(8) สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน

ผลการวิจัย
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รูปที่ 6 ตัวอย่างเนื้อหาบทเรียนมัลติมเี ดีย

1. ผลการพั ฒ นาบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ร่ ว มกั บ ชุ ด
ทดลองการเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แบ่งเป็นดังนี้
1.1 การพัฒนาบทเรีย นมัล ติมีเ ดียร่ วมกั บชุ ด
ทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย
บทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ พิจารณาจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา
เสี ยงประกอบ วี ดิ โอ และแบบทดสอบ ซึ่ งลั กษณะของ
บทเรียนมัลติมีเดียและลักษณะของชุดทดลอง (รูปที่ 4-8)
รูปที่ 7 ชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

รูปที่ 4 หน้าจอบทเรียนมัลติมีเดีย
รูปที่ 8 ชุดคอมพิวเตอร์แสดงผลการทดลอง

รูปที่ 5 ใบงานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

1.2 ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น
มัลติมีเดีย ร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดทดลอง
ในใบงานทั้ง 8 เรื่อง ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คน ทําใบงาน
ทั้ง 8 เรื่อ งซึ่ง คะแนนเฉลี่ย ของใบงานทั้ง หมดคิด เป็น
ร้อยละ 82.44 ของคะแนนทั้งหมด สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ร้อยละ 80 ตัวแรก (E1) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย
ร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในใบงานทั้ง
8 เรื่อง
รายการ

จํานวน

ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 5
ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 7
ใบงานที่ 8
ค่าเฉลี่ย

20
20
20
20
20
20
20
20
20

คะแนน
คะแนน ร้อย
ค่าเฉลี่ย
เต็ม
รวม
ละ
10
8.05
161 80.50
10
8.20
164 82.00
10
8.30
166 83.00
10
8.10
162 81.00
10
8.35
167 83.50
10
8.40
168 84.00
10
8.25
165 82.50
10
8.30
166 83.00
10
8.24 164.90 82.44

การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดทดลองใน
แบบทดสอบรวม กลุ่ ม ตั ว อย่ างจํ า นวน 20 คน ทํ า
แบบทดสอบรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.06 ของคะแนน
ทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 ตัวหลัง (E2)
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย
ร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในแบบทดสอบรวม
รายการ
แบบทด
สอบรวม

จํา คะแนน
นวน เต็ม

ค่า คะแนน
เฉลี่ย รวม

ร้อยละ

20

8.60

86.06

10

172.10

ฃ

2. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
พบว่า ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นของผู ้เ รีย น โดยใช้ช ุด
ทดลองที่พัฒนาขึ้น โดยนํา คะแนนจากการทดสอบหลั ง
เรียนเปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนมาวิเคราะห์
โดยใช้สถิติค่าที (t-test) พบว่าค่า t มีค่าเท่ากับ 3.46 เมื่อ
เทียบกับค่า t ในตารางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
โดยค่า df=19 ได้ t=2.539 ซึ่งค่า t ที่คํานวณได้มีค่า
มากกว่าค่าในตาราง จึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้ เรียนที่เรีย นด้ว ยชุดทดลองที่พัฒ นา สู งขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

N
20
20

*P< .01, df =19, t=2.539

X

4.52
7.46

S.D
t
1.62 3.46*
1.54

3. ผลวิ เ คราะห์ ก ารยอมรั บ บทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย
ร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย พบว่าผลการ
ยอมรับชุดทดลอง โดยใช้แบบสอบถามการยอมรับของผู้ใช้
ซึ่ งให้ ผู้ เรี ยนตอบคํ าถามหลั งจากการเรี ยนด้ วยบทเรี ยน
มัลติมีเดีย ร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
คอมพิ วเตอร์ วิ เคราะห์ โดยใช้ ค่ าสั มประสิ ทธิ์ ไ ค-สแควร์
พบว่าค่ าสัมประสิทธิ์ไค-สแควร์ เท่ากั บ 12.80 ที่ค่า df
เท่ากับ 1 ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อนําค่าไป
เปรียบเทียบกับค่าตารางไค-สแควร์ (Siegel, 1956) มีค่า
เท่ากับ 3.84 ซึ่งน้อยกว่าค่าที่คํ านวณได้ ซึ่ งเป็นไปตาม
สมมติฐานคือผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบ
เครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ร่ วมกั บบทเรี ยนมั ลติ มี เดี ย มี การ
ยอมรับชุดทดลองมากกว่าผู้ที่ไม่ยอมรับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลการยอมรับชุดทดลองของผู้เรียน
กลุ่มคะแนน

ค่า ค่าคาดหมาย (O(E)
E)
สังเกต

การยอมรับหลังเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์
(56 คะแนนขึ้นไป)
การยอมรับหลังเรียน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
df=1

(OE)2/E

18

10

8

6.40

2

10

-8

6.40

χ2=12.80

อภิปรายผลการศึกษา
การนํ า ชุ ด ทดลอง มาใช้ กั บ ผู้ เ รี ย นเป็ น การ
กระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนุกในการเรียน เนื่องจากได้ลงมือ
ปฏิบัติ และทําให้ชุดทดลองมีความน่าสนใจสรุปผลได้ดังนี้
1. ด้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ชุ ด ท ด ล อ ง มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์กําหนด 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ได้กําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ของชุดทดลองจากการประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 2 ลักษณะคือ ประเมินพฤติกรรม
ต่อเนื่อง (E1) ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ โดย
คิด จากร้ อ ยละของผลเฉลี่ย คะแนนการทํา งานและการ
ปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมดในแต่ละบทเรียน ต่อการ
ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (E2) โดยคิดจากร้อยละของ
ผลการทดสอบหลั ง เรี ย นของผู้ เ รี ย นทั้ ง บทเรี ย นหรื อ
E1/E2 ซึ่งการกําหนดเกณฑ์ E1/E2 ขึ้นอยู่กับผู้สอนเป็น
ผู้กําหนดว่าภายหลังจากการใช้บทเรียนผู้เรียนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงร้อยละเท่าไหร่ อาจเท่ากับ 80/80 หรื อ
90/90 แต่ไม่ควรกําหนดเกณฑ์ไว้ต่ําเกินไปอาจทําให้ผู้ใช้
บทเรียนไม่เชื่อถือคุณภาพของบทเรียนซึ่งได้กําหนดเกณฑ์
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ประเมินประสิทธิภาพที่ 80/80 พบว่าชุดทดลองที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพ 82.44/86.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
แสดงว่าชุดทดลอง สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทําให้ผู้เรียนมีทักษะเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกรวิ ทย์ จั นทร์พู ล และคณะ(2557) ที่ก ล่า วไว้ว่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.56/86.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
80/80 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑนรรห์ วัฒนกุล
และคณะ (2556) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.92/81.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
80/80 ที่กําหนดไว้ หมายความว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบสื่อประสม ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.83 และมีคะแนนทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 81.22
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อ าจมีสาเหตุ
มาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดว้ ยวิธีการนําเสนอเนื้อหา
ที่หลากหลาย แปลกใหม่ จึงทําให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
ได้รวดเร็วและการนําเสนอเนื้อหามีการใช้สีสันที่สวยงาม
สดใสและน่าสนใจ
2. ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย น
ที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ร่ ว มกั บ ชุ ด ทดลองการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรี ย นอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้ องกับผลการวิจั ยของกนกวรรณ นาคปลั ด และ
คณะ (2557) ที่ กล่ าวไว้ ว่า ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลัง เรีย นด้ว ยบทเรีย นคอมพิว เตอร์มัล ติมีเ ดีย
สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
มัล ติมีเ ดีย ที่ไ ด้พัฒ นาขึ้น มีก ารวิเ คราะห์ถึง ปัญ หาการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์กิจกรรมหรืองานวิเคราะห์
ผู้ เ รี ย น มี ก ารศึ ก ษาตั ว ชี้ วั ด หลั ก สู ต รเนื้ อ หาและได้
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามระบบการ
สอน 9 ขั้นของกาเย่ (Gagne) ในขั้นตอนของการสร้าง
ข้อสอบ การเขียนผังงาน (Flow Chart) บทเรื่อง (Story
Board) และการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัล ติมี เ ดีย ได้ ผ่ านการประเมิ น และตรวจสอบ พิ จ ารณา
ความถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้แก่
เนื้ อ หา วั ด ผลและประเมิ น ผล และเทคโนโลยี ท างการ
ศึ ก ษา ทุ ก ขั้ น ตอน นอกจากนี้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
มัลติมีเดียได้ผ่านการหาค่าประสิทธิภาพ 3 ครั้ง ซึ่งในแต่
ละครั้ ง ก็ จ ะมี ก ารแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งเพื่ อ ให้ ไ ด้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์
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3. ด้านการยอมรับบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับ
ชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์ไค-สแควร์ เท่ากับ 12.80 ที่ค่า df เท่ากับ
1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานคือ ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดทดลองการเชื่อมต่อ
ระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ร่ วมกับ บทเรี ยนมัล ติมี เดี ย
มีการยอมรับชุดทดลองมากกว่าผู้ที่ไม่ยอมรับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิก รักถิ่น (2552) พบว่า ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์และครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ที่ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม การทําวิจัย ปฏิบัติงานสําหรับครู
มีผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรมสูงมากกว่าครูที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา
และครูผู้ฝึกอบรมมีการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย
ฝึกอบรมซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

สรุป
ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับชุด
ทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ
82.44/86.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
ร่วมกับชุดทดลองที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนและผู้เรียนมี
การยอมรับบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากกว่าผู้เรียนที่ไม่ยอมรับ

ข้อเสนอแนะ
ก่ อ นการใช้ บ ทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ร่ ว มกั บ ชุ ด
ทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ควรอธิบาย
และสาธิ ตการใช้ ชุ ดทดลองเบื้ องต้ นให้ กั บ ผู้ เรี ยนเข้ าใจ
ตลอดจนการใช้ เครื่ องมื อต่ าง ๆ อย่ างถู กต้ อง ปลอดภั ย
เพราะจะมี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพของการทดลอง รวมถึ งชุ ด
ทดลองมีจํานวน 1 ชุด ทําให้ต้องใช้เวลาในการทดลองเมื่อ
มีกลุ่มตัวอย่างมากจะต้องเสียเวลา
การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นํ า บทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ร่ ว มกั บ ชุ ด ทดลองการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น ไปใช้ใน
การให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนลําปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยีจังหวัดลําปาง (รูปที่ 7)

รูปที่ 9 นําชุดทดลองไปใช้ในการให้บริการวิชาการ
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จากผลการนํ าไปใช้ พบว่ า ค่ าเฉลี่ ยของคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนจากการทดลองใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
ร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน
(ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผู้เข้ารับ
การอบรม
คะแนน
ทดสอบก่อน
เรียน
ทดสอบหลัง
เรียน

จํานวน

คะแนน
เต็ม

25

30

12.68 3.06

25

30

26.46 1.84

X

S.D

t
13.83*

*P< .01, df = 24, t = 2.492
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